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 افتتاح الدورة ووقائع الجمسات

 14-13 والثبلثوف لمجمس محافظي الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية في روما بتاريخ عقدت الدورة السادسة -1

 .المشاركيف في الدورة بأسماء وترد في الممحؽ األوؿ قائمة .2013 فبراير/شباط
 اجتماعات بالمجمؿ. وترد المحاضر الموجزة ليذه االجتماعات في الجزء ألؼ مف الفصؿ عقد المجمس ثبلثة -2

 .الثالث

 افتتاح الدورة وحفل االفتتاح –ألف 

 ، رئيسة مجمس المحافظيف ومحافظة دوقية لكسمبرغMarie-Josée Jacobs السيدة افتتحت الدورة معالي -3

 .لكبرى في الصندوؽ. ويرد النص الكامؿ لبيانيا في الفصؿ الرابعا
، أميف سر دولة حاضرة الفاتيكاف لمعبلقات مع الدوؿ، رسالة Dominique Mamberti  وألقى رئيس األساقفة -4

 .ويرد النص الكامؿ لمرسالة في الفصؿ الرابع بندكتس السادس عشر، مف قداسة البابا

 ائقجدول األعمال والوث -باء 

الكفؤ  جميورية فنزويبل البوليفارية، تـ إدراج بند يتعمؽ باإلجراءات الرامية لدعـ التسيير بناء عمى طمب مف -5
الدورة السادسة والثبلثيف  في الصندوؽ، مع إشارة مخصوصة إلى مبدأ المساواة المغوية عمى جدوؿ أعماؿ

 .لمجمس المحافظيف
ويرد   ، كممة ترحيبية بالضيوؼ المميزيف في حفؿ افتتاح الدورة،نوانزي، رئيس الصندوؽ وألقى السيد كانايو -6

 .نصيا بالكامؿ في الفصؿ الرابع

، كممة رئيسية. ويرد نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصيف الشعبية، Hui Liangyu  ألقى معالي السيد -7
 .النص الكامؿ ليذه الكممة في الفصؿ الرابع

، وزير االقتصاد والمالية في الجميورية اإليطالية، كممة رئيسية أماـ Vittorio Grilli  وألقى معالي السيد -8
 .المحافظيف، يرد نصيا بالكامؿ في الفصؿ الرابع مجمس

 األعماؿ المعدؿ الذي يرد مرفقًا ببرنامج أحداث الدورة في الممحؽ الثاني. وترد وقد تبنى المجمس جدوؿ -9

مجمس المحافظيف فترد  ؽ الثالث. أما القرارات التي اعتمدىاقائمة الوثائؽ المعروضة عمى المجمس في الممح
 .في الممحؽ الرابع

 بيان رئيس الصندوق -جيم 

 .الصندوؽ، أماـ مجمس المحافظيف في الفصؿ الرابع يرد النص الكامؿ لبياف السيد كانايو نوانزي، رئيس -11
 مناقشات لفريق خبراء -دال 

ممثميف مف التعاونيات،  "الناجحة ذات المنافع المتبادلة اكاتأسرار الشر " جمعت مناقشة لفريؽ خبراء عف -11
 المحمييف، وغيرىـ مف الجيات الفاعمة في القطاع الخاص لمتحدث عف كيؼ يمكف لمشراكات ورجاؿ األعماؿ

أف تخمؽ أوضاعا  بيف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرىـ مف الجيات الفعالة في القطاع الخاص
المتحدثوف إلى تجاربيـ في اختبار  ة عمى الجميع عمى طوؿ سبلسؿ القيمة الزراعية. وأشارتعود بالفائد

الحيازات الصغيرة، وتمكينيـ مف توسيع عممياتيـ  التحديات والفرص المتاحة لتنظيـ المزارعيف أصحاب
إلى المعرفة، واكتساب فرص الوصوؿ إلى األسواؽ، وتزويدىـ بسبؿ الوصوؿ  بأسموب يتسـ بفعالية التكاليؼ
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 والتكنولوجيا، والتمويؿ، وتطوير السياسات التي تراعي احتياجات جميع أصحاب المصمحة والبحوث،

 .والشركاء
، استمع الحضور "االستثمار في التنمية الريفية المستدامة :قوة الشراكات" وفي مناقشة لفريؽ خبراء خاصة بػ -12

، في كينيا. وقد  Equity يذييف والمدير اإلداري لمصرؼكبير المسؤوليف التنف ،James Mwangi  إلى السيد
، الممثؿ الخاص لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة لشؤوف األمف David Nabarro معو السيد أجرى المقابمة

 والتغذية. وتحرى الحديث بينيما الفرص المحتممة لمترويج لوصوؿ المزارعيف أصحاب الحيازات الغذائي

والخاص. وفي  مالية مف خبلؿ إرساء التحالفات مع الكيانات مف القطاعيف العاـالصغيرة إلى الموارد ال
الحيازات الصغيرة  أعقاب ذلؾ، ناقش فريؽ الخبراء خصائص الشراكة الفعالة بيف الشركاء مف أصحاب

 .قيـ األعماؿ الزراعية وغيرىـ مف الجيات الفاعمة في القطاع الخاص والقطاع العاـ في سبلسؿ

وقائع " :المحافظيف في تقرير منفصؿ بعنواف صوؿ إلى تفاصيؿ المناقشات في أحداث مجمسويمكف الو  -13
الشراكات: إرساء التحالفات لصالح الزراعة المستدامة ألصحاب الحيازات  أحداث مجمس المحافظيف: قوة

 ."الصغيرة

 اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى مع السادة المحافظين -ىاء 

 بعنواف صؿ الثالث، الجزء باء، موجز لوقائع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمسادة المحافظيفالف يرد في -14

 ."الشراكات ألغراض تمويؿ التنمية الزراعية والريفية"
 بيانات عامة -واو 

المحافظوف في الجمسات العامة لممجمس في الجزء ألؼ مف  يرد موجز لمبيانات العامة التي ألقاىا السادة -15
مف الفصؿ الثالث النصوص الكاممة لمبيانات العامة التي قدميا كتابة  فصؿ الثالث. ويتضمف الجزء جيـال

لمنتدى  األعضاء الذيف لـ يقدموا عروضا شفيية، أما موجز مداوالت االجتماع العالمي األوؿ ممثمو الدوؿ
محافظي الصندوؽ فيرد  ة مجمسبالتزامف مع دور  2013 فبراير/شباط 12-11 الشعوب األصمية الذي عقد يومي

 .في الفصؿ الرابع
 اختتام أعمال الدورة -زاي 

 .نصيا بالكامؿ في الفصؿ الرابع ألقى رئيس الصندوؽ مبلحظات ختامية أماـ المجمس، ويرد -16
نتائج المداوالت  Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo لخص نائب رئيسة مجمس المحافظيف سعادة السيد -17

والثبلثيف. ويرد النص الكامؿ لمبياف الختامي في  اىا المجمس، ثـ اختتـ دورتو السادسةالرئيسية التي أجر 
 .الفصؿ الرابع
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 الكبرى  دوقية لكسمبرغ، وزيرة التعاوف اإلنمائي واألعماؿ اإلنسانية، Marie-Josée Jacobs السيدة معالي

 
 

  

  

مدير سياسة  Bambang Brodjonegoro السيد 
ت الدولية، مكتب السياسات المالية، وزارة العبلقا

 المالية، جميورية إندونيسيا

، Miguel Ruiz Cabañas Izquierdoسعادة السفير 
 الممثؿ الدائـ لمواليات المتحدة المكسيكية في الصندوؽ
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 الفصل الثاني 

 القرارات التي اعتمدىا مجمس المحافظين

 طمبات عضوية غير أصمية -ألف 
 36-د/171 القرارات 2013 فبراير/شباط 13 ، وتبنى فيGC 36/L.2 لمحافظيف في الوثيقةنظر مجمس ا -18

عضوية كؿ مف جميورية ناورو، وتوفالو، وجميورية  التي وافؽ بموجبيا عمى 36-د/173و 36-د/172و
 .فانواتو

 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق -باء 

 لجنة الستعراض مخصصات رئيس الصندوؽ في دورتوالمحافظيف بأنو عقب إعادة إنشاء  تـ إخطار مجمس -19

  .توصياتيا إلى المجمس الرابعة والثبلثيف، استكممت ىذه المجنة، التي ترأسيا ممثؿ ألمانيا استعراضيا ورفعت
بشأف شروط وأوضاع تعييف رئيس الصندوؽ  وأخذ المجمس عمما بتقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوؽ -21

وسجمت  .2013 فبراير/شباط 13 في 36-د/174القرار ، واعتمد GC 36/L.3  ةعمى النحو الوارد في الوثيق
 .مممكة السويد تحفظيا عمى ىذا التقرير

 2011القوائم المالية الموحدة لمصندوق لعام  -جيم 

 ديسمبر/كانوف األوؿ 31 الوضع المالي لمصندوؽ بتاريخ نظر مجمس المحافظيف في القوائـ المالية التي تبيف -21

الوارد في الذيوؿ مف ألؼ  ونتائج عمميات الصندوؽ عف السنة المنتيية في ذلؾ التاريخ، عمى النحو، 2011
 .الحسابات الخارجي الخاص بيا، وأقرىا ، وتقرير مراجع GC 36/L.7 إلى كاؼ ضمنا مف الوثيقة

 تعيين رئيس الصندوق -دال 

وقد  رئيس الصندوؽ في اجتماعو األوؿ،المتعمقة بتعييف  GC 36/L.4 المحافظيف في الوثيقة نظر مجمس -22
رئيسا لمصندوؽ لفترة  عيف مجمس المحافظيف السيد كانايو نوانزي مف جميورية نيجيريا االتحادية بالتزكية

الخاص  36-د/175 رقـ وتبنى المجمس القرار .2013 أبريؿ/نيساف 1 رئاسية ثانية مدتيا أربع سنوات تبدأ مف
 .2013 ير/شباطفبرا 13 بيذا الموضوع بتاريخ

 الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق -ىاء 

 36-/د176 القرار 2013 فبراير/شباط 13 بتاريخ وتبنى GC 36/L.5 نظر مجمس المحافظيف في الوثيقة -23
 .الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندوؽ الخاص بالممارسات
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برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية لمصندوق  -واو 
وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيتو  ،2013لعام 
، والتقريران المرحميان عن مبادرة ديون 2015-2014وخطتو اإلشارية لمفترة  2013لعام 

 قيرة المثقمة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداءالبمدان الف

 تتألؼ مف الميزانيتيف العادية والرأسمالية لمصندوؽ لمعاـ بعد النظر في الميزانية اإلدارية المقترحة، والتي -24

تمد ، اعGC 36/L.8/Rev.1 ، كما ىي واردة في الوثيقة2013 التقييـ المستقؿ لعاـ ، وميزانية مكتب2013
  .2013 فبراير/شباط 13 بشأنيا بتاريخ 36-د/177القرار  مجمس المحافظيف

المرحمية عف مشاركة الصندوؽ في مبادرة ديوف البمداف  وقد أحاط المجمس عمما بالمعمومات الواردة بالتقارير -25
بالمخاوؼ وتنفيذ نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء في الصندوؽ، وأحاط  الفقيرة المثقمة بالديوف،

الحموؿ بيذا  بشأف اإلبقاء عمى التعددية المغوية في الصندوؽ والتزاـ إدارة الصندوؽ بتحري وتحديد المثارة
  .عمى الميزانية العادية لمصندوؽ الخصوص. وقد سجمت الواليات المتحدة األمريكية امتناعيا عف الموافقة

 مراجعة سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق -زاي 

الذي  36-/د178 القرار 2013 فبراير/شباط 13 ، واعتمد فيGC 36/L.9 الوثيقة ظر مجمس المحافظيف فين  -26
ومعاييره. كذلؾ فقد سجمت مممكة السويد امتناعيا عف الموافقة  وافؽ بموجبو عمى تعديؿ سياسات اإلقراض

 .ومعاييره الجديدة عمى سياسات اإلقراض
 لتجديد التاسع لموارد الصندوقتقرير عن وضع المساىمات في ا -حاء 

الجيات المانحة في التجديد التاسع لموارد الصندوؽ  استعرض مجمس المحافظيف تقريرًا عف وضع مساىمات -27
التجديد التاسع لمموارد، بما فييا  وُأبمغ المجمس بأّف مجموع تعيدات .GC 36/L.6 كما ىو وارد في الوثيقة

في المائة مف  92 مميوف دوالر أمريكي، أي ما يعادؿ 1 386 لتقرير، بمغالتعيدات التي تـ تمقييا منذ تاريخ ا
المودعة،  اإلجمالي المستيدؼ لمساىمات المانحيف. كما أشير أيضا إلى أف مجموع وثائؽ المساىمات المبمغ

التعيدات. وأخيرًا، أعمـ  بالمائة مف إجمالي 73 بما في ذلؾ المودعة منذ تاريخ التقرير، قد وصؿ إلى
 585 التي تـ تمقييا منذ تاريخ التقرير، قد بمغ المجمس بأف مجموع مدفوعات التجديد التاسع، بما فييا تمؾ

 .بالمائة مف إجمالي التعيدات 42 مميوف دوالر أمريكي، أي ما يعادؿ
 اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -طاء 

الخاصة باستضافة اآللية العالمية  GC 36/L.10 الوثيقة ت الواردة فيأحاط مجمس المحافظيف عمما بالمعموما -28
 المتحدة لمكافحة التصحر في البمداف التي تعاني مف الجفاؼ الشديد و/أو التصحر وخاصة التفاقية األمـ

 .في أفريقيا
 مسائل أخرى. -ياء 

ى مبدأ الصندوق، مع إشارة مخصوصة إل اإلجراءات الرامية لدعم التسيير الكفؤ في
 المساواة المغوية

بالنيابة عف بمداف القائمة باء فقط بؿ وعف بمداف القائمة  طمبت جميورية فنزويبل البوليفارية، المتحدثة ليس -29
القرار الذي سيتخذه مجمس الحافظيف بشأف الميزانية اإلدارية، التي تضـ كبل  ألؼ وجيـ، تأكيدات عمى أف
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اإلدالء بو حوؿ مسألة  ، ستعكس بشكؿ كامؿ ما تـ2013 مصندوؽ لعاـالميزانية العادية والرأسمالية ل مف
الرسمية في الصندوؽ بما في ذلؾ البياف الذي أدلى  دعـ التسيير، وبخاصة فيما يتعمؽ بالمساواة بيف المغات

  .بو رئيس الصندوؽ

فإف جميع  2013 الصندوؽ بأنو ومنذ أبريؿ/نيساف وقد أحاط المجمس عمما بالتأكيدات التي أعطاىا رئيس -31
التنفيذي بما في ذلؾ المبلحؽ والوثائؽ اإلعبلمية ستكوف متاحة بالمغات  الوثائؽ المقدمة إلى دورات المجمس

 .األربع لمصندوؽ عندما وحيف يتـ عرضيا كوثائؽ لممجمس الرسمية
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 الفصل الثالث

 المحاضر الموجزة –ألف 
 يا السادة المحافظوف()بما في ذلؾ موجز لمبيانات العامة التي أدلى ب

، األربعاءيـو  المنعقدةوالثبلثيف السادسة الدورة  مف لمجمسة األولىموجز ال المحضر (1)
 صباحاً  9.11الساعة  2113فبراير/شباط  13

  )دوقية لكسمبرغ الكبرى( Marie-Josée Jacobs رئيسة الجمسة: 
 المجمس( )نائب رئيسة )إندونيسيا(  Bambang Brodjonegoroومف بعدىا:    

 المحتويات

 الفقرات 
 2 مف جدوؿ األعماؿ( وحفؿ االفتتاح 1افتتاح الدورة )البند 

 5-3 رسالة قداسة البابا بندكت السادس عشر

 7-6 مف جدوؿ األعماؿ(  2اعتماد جدوؿ األعماؿ )البند 

 11-8 مف جدوؿ األعماؿ(  3طمبات عضوية غير أصمية )البند 

 14-12 س الوزراء لجميورية الصيف الشعبيةنائب رئي –متحدث رئيسي 

 17-15 وزير االقتصاد والمالية في الجميورية االيطالية –متحدث رئيسي 

 20-18 مف جدوؿ األعماؿ( 4بياف رئيس الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية )البند 

 21 األصمية الشعوب منتدى

 23-22 ازوفاألم غابات مف الشعوب األصمية في مجتمع مف قصة     

 25-24 الصندوؽ في األصمية الشعوب منتدى لمداوالت ممخص     

 29-26 مف جدوؿ األعماؿ(  5)البند  المخصصات لجنة تقرير

 35-30 مف جدوؿ األعماؿ(  10)البند  2011 لعاـ  لمصندوؽ الموحدة المالية القوائـ

 49-36 مف جدوؿ األعماؿ(  6تعييف رئيس الصندوؽ )البند 
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 صباحا.  0131دعي المجمس لالجتماع في تمام الساعة  -31

 من جدول األعمال( وحفل االفتتاح 3افتتاح الدورة )البند 

أعمنت افتتاح الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس المحافظيف، ورحبت بالمشاركيف في الدورة،  رئيسة الجمسة، -32
 وألقت بيانا يرد نصو الكامؿ في القصؿ الرابع.

 البابا بندكت السادس عشر  رسالة قداسة

أميف سر حاضرة الكرسي  ،Dominique Mambertiرئيس األساقفة )رئيس الصندوؽ(، رحب ب السيد نوانزي -33
، الذي سينقؿ إلى المجمس رسالة باسـ قداسة البابا بندكت السادس عشر. الرسولي لمعبلقات مع الدوؿ

لزراعة ستبقى عمى الدواـ. والواقع أف البابا ، في رسالتو وأشار إلى أف الدور القيادي لمبابا في مجاؿ الفقر وا
المعنونة "المحبة في الحقيقة" اقترح منظورًا طويؿ األجؿ لمقضاء عمى األسباب الييكمية النعداـ األمف 
لى  الغذائي، داعيا إلى مزيد مف االستثمار في جميع جوانب الزراعة الريفية، وذلؾ لضماف االستدامة، وا 

 السمع التجارية عمى أساس العدؿ واإلنصاؼ. وليذه الكممات صداىا القوي في الصندوؽ. توسع تجارة

العبلقات مع الدوؿ في الكرسي الرسولي( تبل رسالة مف قداسة أميف سر ) MAMBERTIرئيس األساقفة  -34
 .الرابعالبابا بندكتس السادس عشر، ويرد نصيا الكامؿ في الفصؿ 

قفة وطمبت إليو أف ينقؿ إلى قداسة البابا بندكت السادس عشر امتناف األسا رئيسشكرت  رئيسة الجمسة، -35
 الصندوؽ لرسالتو.

 (GC 36/L.1من جدول األعمال( ) 3اعتماد جدول األعمال )البند 

قالت إنو في غياب أي اعتراض، فإنيا ستعتبر أف مجمس المحافظيف يرغب في اعتماد  رئيسة الجمسة، -36
في  تسييرمعدلة التي تتضمف إضافة بند بشأف العمؿ الخاص بدعـ الجدوؿ األعماؿ المؤقت بصيغتو ال

الصندوؽ، مع اإلشارة تحديدًا إلى مبدأ المساواة المغوية، وذلؾ تحت البند المعنوف "مسائؿ أخرى"، وىو ما 
 كانت جميورية فنزويبل البوليفارية قد طمبت إدراجو.

 .ة( بصيغتو المنقحGC 36/L.1تم اعتماد جدول األعمال ) -37

 (GC 36/L.2من جدول األعمال( ) 3طمبات عضوية غير أصمية )البند 
، GC 36/L.2دعت المجمس إلى اعتماد مشاريع القرارات الثبلثة الواردة في الوثيقة  رئيسة الجمسة، -38

 لمموافقة، عمى التوالي، عمى عضوية غير أصمية لجميورية ناورو وتوفالو وجميورية فانواتو.

 .36-/د173و  36-/د172و  36-/د171تم اعتماد القرارات  -39

قالت إف مف دواعي سرورىا أف ترحب باألعضاء الثبلثة الجدد، الذيف أودعوا بالفعؿ  رئيسة الجمسة، -41
تو أيضًا جميورية استونيا في أعقاب اعتماد طمبيا لمحصوؿ عمى عضوية مصكوؾ انضماميـ، وىو ما فع

بجميورية استونيا في عضوية الصندوؽ، وقد بمغ عدد  بالتالي. ورحبت 35-/د164غير أصمية وفقا لمقرار 
 عضوًا. 172أعضائو بذلؾ 
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، نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصين الشعبية، ومعالي Hui Liangyuتمت مرافقة معالي السيد  -41
 ، وزير االقتصاد والمالية في الجميورية اإليطالية، إلى مقعدييما.Vittorio Grilliالسيد 

 نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصين الشعبيةحية لالكممة االفتتا

)رئيس الصندوؽ(، رحب بنائب رئيس مجمس الوزراء وقاؿ إف ىناؾ تسميما بالحاجة  إلى  السيد نوانزي -42
إيجاد طرؽ مبتكرة لزيادة االستثمار في الزراعة وتحسيف اإلنتاجية باعتبار ذلؾ أمرًا شديد األىمية في سياؽ 

أف الصيف تولي اىتماما أكبر مف أي وقت مضى لتحقيؽ  إلىلسريع النمو. وأشار االقتصاد الصيني ا
عادة التوازف بيف الريؼ  التنمية المستدامة، والعمؿ عمى وجو الخصوص لتخفيؼ التدىور البيئي، وا 
والحضر، وتنمية المناطؽ المنكوبة بالفقر لصالح مجتمع صيني متناغـ ومزدىر. وقد دأب نائب رئيس 

عمى الدفاع عف التنمية الزراعية كوسيمة لمحد مف الفقر في الصيف،   Hui Liangyuوزراء السيدمجمس ال
وكاف سباقًا في السعي لتحقيؽ األمف الغذائي العالمي، وىو ما يتسؽ مع أىداؼ الصندوؽ في عممياتو في 

 جميع أنحاء العالـ.

عبية( ألقى كممة رئيسية يرد نصيا )نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصيف الشHUI LIANGYU السيد  -43
 .الرابعالكامؿ في الفصؿ 

شكرت نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصيف الشعبية عمى بيانو، الذي كاف موضع  رئيسة الجمسة، -44
الشعب الصيني مف تقدـ ىائؿ ولما تقدمو الصيف مف  حققوتقدير كبير، نظرًا لما لديو مف خبرة كبيرة ولما 

 ع الصندوؽ.تعاوف قوي جدًا م

 وزير االقتصاد والمالية في الجميورية االيطالية –الكممة االفتتاحية 

)رئيس الصندوؽ(، رحب بوزير االقتصاد والمالية في الجميورية اإليطالية، وقاؿ إف إيطاليا  السيد نوانزي -45
د االقتصادي، تبقى مؤيدا قويًا لمصندوؽ في سياؽ المناخ العالمي الحالي الذي يشيد تراجعًا عمى الصعي

شكر الصندوؽ العميؽ لمشعب اإليطالي  عفوالسيما مف خبلؿ حسف ضيافتيا لمصندوؽ في روما. وأعرب 
 اللتزامو بميمتو واعترافو باألىمية الحيوية لمزراعة كمحرؾ لمتنمية.

الكامؿ في )وزير االقتصاد والمالية في الجميورية اإليطالية(، ألقى كممة افتتاحية يرد نصيا  GRILLIالسيد  -46
 الفصؿ الرابع.

والمالية في الجميورية اإليطالية عمى بيانو وإليطاليا لما  االقتصادأعربت عف امتنانيا لوزير  رئيسة الجمسة، -47
 تبديو دائمًا مف الدعـ الثابت ومف كـر الضيافة نحو الصندوؽ.

 من جدول األعمال( 1بيان رئيس الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية )البند 

 )رئيس الصندوؽ(، أدلى ببياف يرد نصو الكامؿ في الفصؿ الرابع. يد نوانزيالس -48

أعربت عف تقدير المجمس لرئيس الصندوؽ لمبياف الذي قدمو، مشيدة بقيادتو القديرة، وبما  رئيسة الجمسة، -49
خبلصيـ لرسالة الصندوؽ.  لديو مف رؤية لمصندوؽ، وبتفاني موظفيو وا 
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، نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصين الشعبية، ومعالي  Hui Liangyuتمت مرافقة معالي السيد  -51
 Dominiqueرئيس األساقفة ، وزير االقتصاد والمالية في الجميورية اإليطالية، و Vittorio Grilliالسيد 

Mamberti، لمخروج من قاعة االجتماع.أمين سر حاضرة الكرسي الرسولي لمعالقات مع الدول ، 

 ةاألصمي الشعوب منتدى

قالت إف اثنيف مف المتكمميف سيقوماف بعرض المواضيع الرئيسية لبلجتماع العالمي األوؿ  رئيسة الجمسة، -51
/شباط، قبيؿ انعقاد مجمس المحافظيف. أواًل، فبراير 12و 11لمنتدى الشعوب األصمية، الذي عقد في 

موجز لوقائع  ـبتقدي  Tauli-Corpuzقصة شخصية لو، ثـ ستقـو السيدة Tzeremboسيعرض السيد 
 المنتدى.

 األمازون غابات الشعوب األصمية في مجتمع من قصة

(. وأعمف أنو يحمؿ Shuar، قاؿ إنو يمثؿ منطقة األمازوف، وخاصة الشعب الشوار )TZEREMBOالسيد  -52
رسالة سبلـ وحكمة، مشبعة بطاقة أرواح وآلية غابات األمازوف، مف أولئؾ الذيف يناضموف في عمؽ 

يـو مف أجؿ البقاء. وأشار بخاصة إلى أف وجود شركات االستخراج الكبيرة يشكؿ تيديدا لموطف الغابات كؿ 
الشعوب األصمية، وىو موطف يعتبر مصدر حياتيـ، ودعا إلى وضع حد ألشكاؿ التنمية الضارة. وأوضح 

الطبيعية أف شعب الشوار بدأ في السنوات األخيرة في تنظيـ نفسو لمدفاع عف أراضيو وحماية موارده 
والثقافية ومجتمعو وحفظ ممارسات الحكـ الذاتي التشاركي لديو. ويتمثؿ  اليدؼ في تحقيؽ التنمية المستدامة 
الذاتية بطريقة مبلئمة ثقافيا ومجدية اقتصاديا ومفيدة روحيا، السيما مف خبلؿ الترويج لمسياحة المجتمعية 

غابات الحية، نظـ عمى أساس المجتمعات المحمية والطبية والعممية. وقد وضع شعب الشوار مشروعًا لم
، وتـ ذلؾ دوف تمويؿ أولي، إلظيار قوة المجتمع المنظـ وكسر النماذج التي تصؼ IKIAMنفذتو منظمة 

الشعوب األصمية بأنيا أقؿ شأنا ومتخمفة. ومكػػػّف المشروع شعب الشوار، وأثبت أف مف الممكف تحقيؽ 
 عي.التنمية مف خبلؿ العمؿ المجتم

  IKIAMورحب بالدعـ وااللتزاـ مف جانب الصندوؽ، السيما مف خبلؿ تمويمو لمشروع مقدـ مف خبلؿ  -53
التقميدية والموسيقى والرقص. واستند المشروع إلى  والحرؼلتعزيز اليوية الثقافية عف طريؽ إنتاج الفنوف 

لى نيج روحي لدى الشوار، يجسد نمط حياة مستدامة بالنسب ة لمشعوب األصمية، يحتـر البيئة رؤية لمعالـ وا 
والتوازف مع الطبيعة. وتعتقد شعوب األمازوف أف ثروة أراضييا، إنما تتكوف ال مف النفط بؿ مف ثرواتيا 
الثقافية والطبيعة الفريدة والتنوع البيولوجي المتميز وأف نيجيا المجتمعي يقدـ بديبل مجديا. ولذلؾ فقد طالب 

غابات األمازوف وأنيار المنطقة وىوية وجذور شعوبيا، فبدوف ذلؾ يمكف أف  بتقديـ المساعدة عمى حماية
تختفي الموارد الطبيعية، إذ ال حياة بدوف ىوية. وخبلؿ االجتماع األوؿ لمنتدى الشعوب األصمية المنعقد في 

الريفية الصندوؽ، تقاسـ زعماء السكاف األصمييف مف القارات األخرى حكمتيـ وخبراتيـ ورؤيتيـ لمتنمية 
ولمثقافة واليوية. وقد أجريت المحادثات مع الصندوؽ حوؿ كيفية إدماج منظور التنمية ىذا في برامجو 
ومشاريعو، وفي سياساتو الرامية إلى تعزيز فعالية المشاريع التي يتـ تنفيذىا مع الحكومات، أو مباشرة مع 

أف تمعب دورا ميما في تحسيف حياة العديد المجتمعات األصمية. ومف شأف القرارات التي يتخذىا الصندوؽ 
 مف الناس جدا، بما في ذلؾ الشعوب األصمية.
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 الصندوق في األصمية الشعوب منتدى لمداوالت ممخص

)المديرة التنفيذية لمؤسسة تيبتيبا، الفمبيف( ألقت كممة عرضت فييا ممخصا   TAULI-CORPUZالسيدة -54
 صمية، ويرد نصيا الكامؿ في الفصؿ الرابع.لمداوالت االجتماع األوؿ لمنتدى الشعوب األ

شكرت جميع المتكمميف لتذكيرىـ مجمس المحافظيف بالقوة اليائمة المتأصمة في الثقافات  رئيسة الجمسة، -55
األصمية وبأىمية الشعوب األصمية كعامؿ مف عوامؿ التغيير. فروح الشموؿ والشفافية التي ظيرت طواؿ 

 لعمميات الصندوؽ. مفيدةجاءت بنتائج ميمة وبتوجييات  اجتماعات منتدى الشعوب األصمية

 (GC 36/L.3من جدول األعمال( ) 5)البند  المخصصات لجنة تقرير
ذكرت بأف مجمس المحافظيف كاف في دورتو الرابعة والثبلثيف قد أعاد إنشاء لجنة  رئيسة الجمسة، -56

ؽ. ولفتت االنتباه إلى توصيات المخصصات لمقياـ مرة أخرى بمراجعة شروط وظروؼ عمؿ رئيس الصندو 
لى مشروع القرار ذي الصمة الوارد في مرفؽ الوثيقة   .GC 36/L.3لجنة المخصصات وا 

)السويد(، قاؿ إف ببلده أعربت عف تحفظات في المجمس التنفيذي عمى القوؿ بأف  JONSSONالسيد  -57
كاليؼ تسجؿ ضمف سقؼ تكاليؼ األمف لف تحسب ضمف سقؼ نفقات الصندوؽ الخاصة بالسكف. فيذه الت

لؤلمـ المتحدة، وليس ىناؾ أي سبب  والزراعةنفقات السكف في حالة المدير العاـ لمنظمة األغذية 
 لبلختبلؼ في المعاممة بيف المؤسستيف. وىو لذلؾ يعيد اإلعراب عف التحفظ.

 .GC 36/L.3القرار الوارد في مرفؽ الوثيقة  مشروعدعت المجمس إلى اعتماد  رئيسة الجمسة، -58

 المتعمق بمخصصات رئيس الصندوق.  36-/د174اعتمد القرار  -59

  2011 لعام  لمصندوق الموحدة المالية القوائم
 (INF.3و  GC 36/L.7من جدول األعمال( ) 10)البند 

، 2012أشارت إلى أف المجمس التنفيذي ، في دورتو الخامسة بعد المائة في أبريؿ/نيساف  رئيسة الجمسة، -61
 إلى مجمس المحافظيف لمموافقة عمييا. بتقديميات المالية المراجعة وأوصى استعرض البيانا

في الصندوؽ(، قاؿ إف البيانات المالية الموحدة  نائب الرئيس المساعد لدائرة العمميات) KELLETالسيد  -61
وفي رأي  .GC 36/L.7، ترد في الوثيقة 2011ديسمبر/كانوف األوؿ  31المراجعة لمصندوؽ، كما في 

ي الحسابات الخارجييف، فإف البيانات المالية تعرض "بصدؽ، في جميع الجوانب المادية، المركز مراجع
المالي ]لمصندوؽ[ ... وأداءه المالي وتدفقاتو النقدية لمعاـ ... وفقا لممعايير الدولية لئلببلغ المالي." وفيما 

 15وض والمنح المقررة، بمغت نسبتيا شيد زيادة قياسية في القر  2011يتعمؽ بالعمميات، أشار إلى أف عاـ 
. ويشير االرتفاع الكبير في ميزاف القروض والمنح المستحقة إلى حدوث زيادة 2010في المائة فوؽ عاـ 

في كؿ مف القروض والمنح وكذلؾ في المستوى العاـ لمصرؼ. أما االنخفاض الطفيؼ في قيمة الدوالر، 
امة تتعمؽ بػسعر الصرؼ وزيادة طفيفة في التكاليؼ باليورو، وخاصة مقابؿ اليورو، فقد أدت إلى خسارة ع

مما أدى إلى زيادة في الدخؿ مف  2011مثؿ تكاليؼ الموظفيف. وكانت أسعار الفائدة أعمى قميبل في عاـ 
الفوائد مف االستثمار وكذلؾ مف حافظات القروض. وفيما يتعمؽ بالتمويؿ، كاف ىناؾ انخفاض كبير كما ىو 

مميار دوالر  1.5ساىمة األسيـ المرتبطة بتوقيت تدفقات التجديد الثامف. وقد حدد ىدؼ متوقع، في م
مف مميوف  5.65أمريكي ألغراض التجديد التاسع، والمساىمات الواردة بالفعؿ حتى تاريخ الكشوفات بمغت 

أمريكي، بما مميوف دوالر  157.4عجزا عامًا بمغ  2011دوالر أمريكي. وأظيرت النتائج التشغيمية لعاـ 
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مميوف دوالر أمريكي، وتسوية  64.5يشمؿ الخسائر غير المحققة في تحركات سعر صرؼ العممة وقيمتيا 
مميوف دوالر أمريكي، مما كاف ضروريًا لضماف االمتثاؿ لممعايير  33.7دفترية في حافظة القروض  بقيمة 

 الدولية لئلببلغ المالي.

فعالية الضوابط الداخمية عمى التقارير المالية الخارجية، والذي شكؿ ولفت االنتباه إلى تقرير اإلدارة عف  -62
طارًا لمضوابط الداخمية. ويبيف تقرير اإلدارة األوؿ بوضوح  انجازا رئيسيا في إعداد التقارير المالية لمصندوؽ وا 

لي لدى المؤسسات التزاـ الصندوؽ بإدارة المخاطر وامتثالو ألفضؿ الممارسات والمعايير الحالية لئلببلغ الما
 المالية الدولية.

وأخيرا، أعرب عف تقديره لممراجع الخارجي السابؽ، شركة برايس ووترىاوس كوبرز، التي عممت مع  -63
وساىمت في تبني الصندوؽ ألفضؿ الممارسات والمعايير الخاصة باإلببلغ  1978الصندوؽ منذ عاـ 

 المالي، واإلبقاء عمييا.

المالية التي تعرض المركز المالي لمصندوؽ كما  البياناتلى الموافقة عمى دعت المجمس إ رئيسة الجمسة، -64
ونتائج أعمالو عف السنة المالية المنتيية في ذلؾ التاريخ، عمى  2011ديسمبر/كانوف األوؿ  31ىو في 

وتقرير مراجع الحسابات الخارجي   GC 36/L.7النحو الوارد في المبلحؽ )ألؼ( إلى )كاؼ( مف الوثيقة
 ا.عني

 وقد تقرر ذلك. -65
 (INF.2و  GC 36/L.4من جدول األعمال( ) 6تعيين رئيس الصندوق )البند 

  GC 36/L.4لفتت االنتباه إلى طرائؽ إجراء تعييف رئيس الصندوؽ، الموضحة في الوثيقة رئيسة الجمسة، -66
، وعمبًل GC 36/L.4، وأعمنت أنو ورد ترشيح واحد ليذا المنصب. وعمى النحو المحدد في الوثيقة INF.2و

باإلجراءات المرعية التي تحدد إجراءات الترشيح، فإف جميورية نيجيريا االتحادية رشحت السيد كانايو 
نوانزي لوالية ثانية في منصب رئيس الصندوؽ. وقد أتيحت الفرصة لمتفاعؿ المثمر مع المرشح في اجتماع 

لصندوؽ الرائد في ضماف إجراء حوار خاص عقده مؤخرًا أعضاء الصندوؽ في سياؽ عممية أبرزت دور ا
دارة الصندوؽ. والواقع أف ىذه العممية لـ يتـ االعتراؼ بيا  فقط باعتبارىا مف  مفتوح وبناء بيف األعضاء وا 

 الممارسات الدولية الجيدة في تعزيز الشفافية، بؿ اعتمدتيا أيضًا منظمات أخرى.

ي لمجمس المحافظيف، التي تدعو رئيس المجمس إلى مف النظاـ الداخم 1-35ولفتت االنتباه إلى المادة  -67
مف النظاـ  1-38محاولة تأميف توافؽ اآلراء بدال مف التصويت، واقترحت أف يقـو المجمس، عمبل بالمادة 

 الداخمي، بتعييف المرشح الوحيد، السيد نوانزي مف نيجيريا، بالتزكية.

 ُأعمن السيد نوانزي بالتزكية رئيسًا لمصندوق. -68

 في قرار بشأف تعييف رئيس الصندوؽ. سينعكسأبمغت المجمس أف ما قرره  الجمسة،رئيسة  -69

 بشأن تعيين رئيس الصندوق. 36-/د175اعتمد مجمس المحافظين القرار  -71

 نصو الكامؿ في الفصؿ الرابع. يرد)رئيس الصندوؽ(، أدلى ببياف  السيد نوانزي -71

ر التياني عمى تعيينو في منصب رئيس الصندوؽ. بأح نوانزيقالت إنيا تتقدـ إلى السيد  رئيسة الجمسة، -72
وأعربت عف ثقتيا بأف الصندوؽ، في ظؿ قيادتو، سيستمر في تحقيؽ النجاح في االضطبلع بواليتو الشديدة 

 األىمية.
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جيـ في مكتب مجمس  -)المكسيؾ(، بصفتو ممثؿ القائمة   RUIZ CABAÑAS IZQUIERDOالسيد -73
ة؛ فإعادة تعييف السيد نوانزي بالتزكية كانت مؤشرا عمى ثقة األعضاء المحافظيف، كرر اإلعراب عف التينئ

إلى قيادتو، مما سيفيد أصحاب  يعزىبو. ومع أف توسع الصندوؽ الجاري يعتبر جيدًا جماعيًا، فإنو 
الحيازات الصغيرة والمزارعيف في جميع أنحاء العالـ. كما أشار إلى أف عـز السيد نوانزي عمى زيادة التفاعؿ 
بيف إدارة الصندوؽ والدوؿ األعضاء خبلؿ واليتو الثانية أيضا يدعو إلى السرور. وال شؾ أف ىدؼ 

يعتبر ىدفًا طموحًا، عمى  2015مميونًا مف الناس مف براثف الفقر بحموؿ عاـ  80الصندوؽ المتمثؿ بإخراج 
 أف مف الضروري أف تكوف األىداؼ دائمًا عالية.

ألؼ، فينأت السيد نوانزي أيضا عمى إعادة  -حدثت باسـ بمداف القائمة )ىولندا(، ت VERBURGالسيدة  -74
تعيينو وشجعتو عمى مواصمة تحديث الصندوؽ بيدؼ مواصمة النيوض بكفاءتو. وأشارت إلى أف مف شأف 
التنفيذ الناجح لبرنامج العمؿ في إطار التجديد التاسع أف يشكؿ مساىمة كبيرة في التنمية كما سيعزز 

والقدرة عمى التكيؼ في نظـ الزراعة والغذاء. وأعمنت أف بمداف القائمة ألؼ سوؼ تعمؿ بشكؿ  االستدامة
وثيؽ مع السيد نوانزي خبلؿ واليتو المقبمة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الطموح المتمثؿ في اقتصاد ريفي سوقي 

ر المزارعيف، والسيما التوجو يحقؽ اإلنتاج والربح، مع التركيز عمى المساىمة الحاسمة التي يقدميا صغا
 النساء منيـ.

باء، وشارؾ في تينئة السيد نوانزي  -)إندونيسيا(، تكمـ باسـ بمداف القائمة  BRODJONEGOROالسيد  -75
وأثنى عمى الخطوات اإليجابية التي اتخذىا إلصبلح وتعزيز الصندوؽ. فبفضؿ ما يتمتع بو مف رؤية واسعة 

يناميكية الصندوؽ وفعاليتو كمنظمة رائدة في مجاؿ التنمية الزراعية، وقيادة قديرة وخبرة كبيرة استمر نمو د
وكذلؾ شأف دوره في التخفيؼ مف حدة الفقر مف خبلؿ دعمو لممزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة. وقاؿ 
إنو يتطمع قدما لتنفيذ الصندوؽ لحموؿ فعالة ناجحة تسخر إمكانات الزراعة النتشاؿ الناس مف براثف الفقر 

باء ستواصؿ  -المناطؽ الريفية ولدعـ الزراعة المستدامة لمحيازات الصغيرة. وأعمنت أف بمداف القائمة  في
 دعميا كشريكة في ىذا المسعى.

)نيجيريا(، تكمـ باسـ رئيس جميورية نيجيريا االتحادية، وىنأ ابف بمده عمى إعادة تعيينو،   ADESINAالسيد -76
األربع السابقة. فقد حّوؿ السيد  السنواتلدت مف خبلؿ قيادتو خبلؿ األمر الذي يشيد عمى الثقة التي تو 

نوانزي الصندوؽ إلى منظمة فريدة مف نوعيا تحركيا المعرفة وتوجييا الموارد ويشيد بيا الكثيروف باعتبارىا 
لتجديد المؤسسة الدولية لمتمويؿ اإلنمائي األكثر كفاءة في العالـ. ونظرًا لقوة إنجازاتو في مجاالت مثؿ ا

التاسع، والتمويؿ المشترؾ لممشروعات، والتوسع في الحضور القطري لمصندوؽ، فإنو بالتأكيد سيواصؿ 
خبلؿ فترة واليتو الثانية تسجيمو لممزيد مف األىداؼ لصالح الصندوؽ وفقراء الريؼ، السيما الشباب والنساء. 

 نيجيرية لتحقيؽ ىذه الغايات.ويمكف لمسيد نوانزي أف يعوؿ عمى الدعـ الكامؿ مف الحكومة ال

شكرت المشاركيف عمى ما أعربوا عنو مف التشجيع والدعـ لرئيس الصندوؽ ودعتيـ إلى  رئيسة الجمسة، -77
الناجحة المفيدة لجميع األطراؼ". وستعرض  الشراكاتاالنضماـ إلى حمقة نقاش حوؿ موضوع "أسرار 

 المناقشة في تقرير منفصؿ.

 إندونيسيا( الرئاسة.) BRODJONEGOROتولى السيد  -78

 بعد الظير. 13:35الساعة تمام رفعت الجمسة في   -79
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األربعاء يـو  المنعقدةوالثبلثيف لمجمس المحافظيف  السادسةلمدورة  لمجمسة الثانيةموجز ال المحضر (2)
 بعد الظير 3.11الساعة  2113فبراير/شباط  13

 ()المكسيك Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo  :رئيس الجمسة

 )نائب رئيسة المجمس(

 )إندونيسيا(  Bambang Brodjonegoro ومن بعده:
 )نائب رئيسة المجمس(

 المحتويات

 الفقرات 
  

 2 مف جدوؿ األعماؿ، تابع( 6تعييف رئيس الصندوؽ )البند 

  مف جدوؿ األعماؿ( 7البيانات العامة )البند 

 4-3 فانواتو -

 6-5 توفالو -

 8-7 مصر - -

 10-9 ؿالبرازي - -

 12-11 إندونيسيا - -

 15-13 اليمف - -

 1816- آيسمندا )بالنيابة عف بمداف أوروبا الشمالية( - -

 20-19 كوبا - -

 GCمف جدوؿ األعماؿ ) 8الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندوؽ )البند  -

36/L.5) 
23-24 

، وبرنامج 2113ج والميزانيتاف العادية والرأسمالية لمصندوؽ لعاـ برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائ -
، وخطتو اإلشارية 2113عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ المستند إلى النتائج، وميزانيتو لعاـ 

، والتقريراف المرحمياف عف مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف وتنفيذ نظاـ 2115-2114لمفترة 
 مف جدوؿ األعماؿ( 11يص الموارد عمى أساس األداء )البند تخص

25-41 

 46-42 مف جدوؿ األعماؿ( 12تعديؿ سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوؽ )البند  -

  مف جدوؿ األعماؿ( )تابع( 7البيانات العامة )البند  -

 48-47 مالي - -

 50-49 كندا - -

 53-51 ليسوتو - -

 56-54 داف بينيموكس( لكسمبرغ )بالنيابة عف بم - -

 58-57 اليند - -

 60-59 نيجيريا - -
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 62-61 فرنسا - -

 64-63 كوت ديفوار - -

 67-65 جميورية فنزويبل البوليفارية - -

 70-68 بنغبلديش - -

 72-71 مدغشقر - -

 75-73 أنغوال - -

 77-76 النمسا - -

 79-78- الفمبيف - -

 81-80 نيوزيمندا - -

 83-82 بوتسوانا - -

 
 بعد الظير. 1013مس لالجتماع في تمام الساعة دعي المج -81

  مف جدوؿ األعماؿ، تابع( 6تعييف رئيس الصندوؽ )البند 

جيـ، ىنأت السيد نوانزي بحرارة  -)الكاميروف(، متحدثة باسـ بمداف القائمة ANANGA MESSINA  السيدة -81
، 1-صة بمداف القائمة الفرعية جيـجيـ، وبخا -عمى إعادة تعيينو رئيسًا لمصندوؽ. وقالت بأف بمداف القائمة 

ترحب بنتائج برامج الصندوؽ خبلؿ فترة التجديد الثامف لمموارد وبزيادتيا، والتي يعود الفضؿ فييا لرئيس 
الصندوؽ وفريقو. وشجعت ىذه البمداف الرئيس عمى التركيز عمى القضايا المحورية لمفقر الريفي، وبخاصة 

كذلؾ إنو مف الضروري الترويج لحوار مستمر بيف إدارة الصندوؽ شباب الريؼ والمجموعات الضعيفة. 
وىيئاتو الرئاسية لضماف أف تفيد جميع القرارات المتخذة السكاف المستيدفيف. وتعيدت بتقديـ كؿ الدعـ البلـز 

 لرئيس الصندوؽ إلنجاح  ميمتو.

 مف جدوؿ األعماؿ( 7البيانات العامة )البند 

و(، قاؿ إنو يعتبر حضور ببلده مجمس محافظي الصندوؽ ألوؿ مرة امتيازًا )فانوات KALVAU MOLIالسيد  -82
خاصًا ليا، وشكر الجميع عمى الموافقة عمى انضماـ فانواتو كعضو غير أصمي في الصندوؽ. وقاؿ إف 
الموضوع الشامؿ لمدورة الحالية لممجمس وىو "قوة الشراكات: إرساء التحالفات لزراعة مستدامة ألصحاب 

ات الصغيرة" يمثؿ أىمية استثنائية  لبمده كواحد مف القيـ الرئيسية التي تقود البمداف الجزرية الصغيرة الحياز 
بالمئة مف سكاف فانواتو الذيف  81ومجتمعات الشعوب األصمية. إذ يتطرؽ ىذا الموضوع مباشرة لسبؿ عيش 
تحديات جديدة بسبب تغير المناخ. ما زالوا يعتمدوف عمى زراعة الكفاؼ منذ قروف، ولكنيـ اآلف يواجيوف 

فعمى سبيؿ المثاؿ تضررت مقاطعات ميبلنزياف عمى وجو الخصوص األسبوع الماضي مف موجات المد 
الزلزالي التي ضربت إقميـ المحيط اليادي وأدت إلى موجات مد عالية في فانواتو، وألحقت أضرارًا جسيمة 

 بيت مف بيوت جزر سميماف. 11 111بحوالي 

مميوف نسمة  81أنو مف خبلؿ قوة الشراكات فقط يمكف لحكومات العالـ أف تجد الحموؿ ألكثر مف وقاؿ ب -83
ممف غدوا ضحايا النماذج اإلنمانية في القرف العشريف. وأكد بأنو ال بد مف تينئة رئيس الصندوؽ لجمعو 
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المستقبمي العممي مجتمعات متنوعة مف جميع أنحاء العالـ معًا تحت راية الشراكات التي تعد الطريؽ 
 إلشراؾ جميع القطاعات: المجتمع المدني، والسمطات المحمية، والدوؿ، والقطاع الخاص، والوكاالت الدولية.

)توفالو(، اعترؼ بتقدير عميؽ بقبوؿ ببلده عضوًا في الصندوؽ، إذ لـ يكف مف السيؿ  LEUELUالسيد  -84
، وواحدة مف البمداف األقؿ نموًا االنضماـ إلى لناميمف دوؿ العالـ ا عمى ببلده التي تعد دولة جزرية صغيرة

منظمات دولية بسبب المعوقات في الميزانية واالفتقار إلى الموارد البشرية إلدارة المشروعات بصورة فعالة. 
، التي Te Kakeega II)إال أف موضوع األمف الغذائي ما زاؿ واحدًا مف أولويات الخطة الوطنية االستراتيجية )

أىمية كبيرة لزيادة إنتاج واستيبلؾ المنتجات الغذائية المحمية، ولعكس التدىور الحاصؿ في زراعة تولي 
الكفاؼ. كذلؾ فإف استيبلؾ األغذية المنتجة محميًا ىاـ في مكافحة االنتشار المخيؼ لؤلمراض التي ال 

حسنة مع  الممارسات الزراعية تنتقؿ بالعدوى في توفالو وفي اإلقميـ بأسره. وكاف إدماج النظـ األسرية الم
، ىامًا عمى وجو 2115-2113التقميدية وتدريب المزارعيف، كما ىو وارد في الخطة المؤسسية الزراعية لمفترة 

بالمائة مف المجتمعات في المناطؽ الريفية في توفالو ما زالت تعتمد عمى زراعة  91الخصوص، إذ أف 
 الكفاؼ ألغراض األمف الغذائي.

تغير المناخ عمى الزراعة تيديدًا حقيقيا ليا ال يمكف تجاىمو في الخطط واالستراتيجيات  تمثؿ آثار -85
المستقبمية، إذ حتمت المموحة المتزايدة تحسيف زراعة األراضي الصالحة لمزراعة لزيادة المردودات واإلنتاجية 

 لضماف سبؿ عيش السكاف.

ادتو الحصيفة ولمتعبئة الفعالة لمصندوؽ لمتطرؽ )مصر(، أثنى عمى رئيس الصندوؽ لقي السيد عبد المؤمن -86
لقضايا الفقر ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمنى لو كؿ النجاح خبلؿ فترة رئاستو الجديدة عمى 
مدى أربع سنوات. وقاؿ بأف الصندوؽ واحد مف أىـ الشركاء اإلنمائييف لمصر، كما يدؿ عميو إنشاء 

وتمويمو لعدد مف المشروعات اإلنمائية الريفية في مصر، بما في ذلؾ  الصندوؽ لمكتب قطري في القاىرة
في مجاالت استخدامات المياه في الزراعة، وبناء القدرات التسويقية ألصحاب الحيازات الصغيرة. وقاؿ بأف 
التزاـ الحكومة المصرية بالمساىمة في التجديد التاسع لموارد الصندوؽ يؤكد عمى تمؾ الشراكة ويقوي 

 روابط الموجودة أصبًل بيف ببلده والصندوؽ.ال

وأردؼ قائبًل بأف مصر تتابع باىتماـ جيود الصندوؽ لتطوير عممو بما يتماشى مع متطمبات البمداف المتمقية  -87
لمساعدة الصندوؽ. وبيذا الصدد، فقد رحب بمجاالت أولوية العمؿ المحددة في تقرير ىيئة المشاورات 

( واإلطار االستراتيجي لمصندوؽ، وبخاصة تمؾ GC 35/L.4وارد الصندوؽ )الخاصة بالتجديد التاسع لم
رساء الشراكات مع القطاع الخاص لصالح أصحاب  المتعمقة بالتعاوف بيف بمداف الجنوب، وتمكيف المرأة، وا 
الحيازات الصغيرة. كذلؾ فقد رحب بموضوع الشراكات، وىو الموضوع الرئيسي لمدورة الحالية، لصالح إرساء 
التحالفات بيف جميع الشركاء اإلنمائييف، ودعـ المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة، وقاؿ إنو يتطمع بميفة 

 لنتائج مناقشات ىذا الموضوع.

في ترحيبيا بإعادة انتخاب السيد نوانزي رئيسًا لمصندوؽ، قالت بأف واحدًا  )البرازيؿ(، BELCHIOR السيدة -88
وضات الناجحة التي أدت إلى التجديد التاسع لمموارد. وأكدت لمرئيس عمى مف أىـ إنجازاتو األولى ىي المفا

استمرار دعـ ببلدىا لو في مواجية التحديات الرئيسية الكبيرة التي تنتظرنا، وبصورة خاصة في اإلبقاء عمى 
المية. محاربة الفقر الريفي عمى قائمة جدوؿ األعماؿ العالمي، وبخاصة خبلؿ فترة األزمة االقتصادية الع
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وأضافت بأف البرازيؿ تولي اىتمامًا عظيما لمسألة محاربة الفقر عمى الصعيديف المحمي والعالمي معًا، 
وبخاصة مف خبلؿ الترويج لمبادرات التعاوف بيف دوؿ الجنوب. وأضافت أف األولويات الرئيسية في ىذا 

يات، وتحسيف الوصوؿ إلى االئتماف الصدد تتضمف كفالة الوصوؿ إلى األراضي، وتعزيز الشراكات والتعاون
والخدمات المالية واألسواؽ، وتمكيف النساء الريفيات، وتوفير الدعـ في التطرؽ لمتحديات الناجمة عف تغير 
المناخ. وأردفت قائمة إف جميع ىذه القضايا تقع في صمب ميمة الصندوؽ الذي لعب دوره بصورة أكثر 

مـ األكثر غنى، وبالتالي فقد ناشدت الصندوؽ االستمرار في الترويج نشاطا كييئة تعزز التنمية بدعـ مف األ
 لمحموؿ االبتكارية، عبلوة عمى، وبما يتعدى دوره في نشر المعرفة والخبرة الجديدة.

وأكدت عمى أىمية الوكاالت متعددة األطراؼ األخرى، بما في ذلؾ الوكالتاف األخرياف المتاف تتخذاف مف  -89
العمؿ عمى محاربة الجوع والفقر الريفي. وقالت بأف حضور الصندوؽ الفعمي في البمداف روما مقرًا ليما في 

المستفيدة مف عممياتو أمر حيوي يتوجب توسيعو لتحسيف إشراؼ الصندوؽ عمى المشروعات والترويج 
، بما لمحوار. وقالت إف ببلدىا تدعـ اإلصبلحات التي يجرييا الصندوؽ ضمنو لتحقيؽ قدر أكبر مف الكفاءة

في ذلؾ إدارة أفضؿ وأكثر متانة لميزانيتو. وأعادت التأكيد عمى التزاـ ببلدىا بمحاربة الفقر، وبخاصة الفقر 
 الريفي.

)إندونيسيا(، استذكر األىمية التي تعمقيا ببلده عمى التعاوف الجيد مع  BRODJONEGORO السيد -91
ضوء الحاجة إلى تعزيز الشراكة العالمية. الصندوؽ ومع الدوؿ األخرى والمنظمات الدولية األخرى عمى 

وحيث أف السياسات الوطنية السميمة ليست كافية وحدىا، ال بد مف بذؿ المزيد مف الجيود مف قبؿ المجتمع 
الدولي. وكجزء مف التزاـ ببلده بالتطرؽ إلى مسألة األمف الغذائي والتخفيؼ مف وطأة الفقر، فإف رئيس 

ورئيس وزراء المممكة المتحدة، بحكـ كونيـ رؤساء فريؽ الشخصيات البارزة رفيع إندونيسيا، مع رئيس ليبريا 
يركزوف عمى وضع نياية لمفقر المدقع في غضوف ، 2115المستوى المعني بجدوؿ أعماؿ التنمية بعد عاـ 

 جيؿ واحد، عبلوة عمى األمف الغذائي والنمو المستداـ المترافؽ بالمساواة.

وتقديره الستجابة الصندوؽ ألولويات ببلده في التنمية الزراعية والريفية. وأشار كما عّبر أيضا عف دعمو  -91
إلى أف إندونيسيا، كونيا بمد متوسط الدخؿ، تدعـ المبادرة العالمية لمترويج لمتعاوف بيف دوؿ الجنوب، وىي 

بتكارية، بما في عمى استعداد لتقاسـ خبرتيا في تمكيف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة، وبرامجيا اال
ذلؾ برنامج زيادة المنتجات الحيوانية مف خبلؿ التمقيح الصناعي، مع البمداف األخرى. وفيما يتعمؽ بإشراؾ 

 لتوفيرالقطاع الخاص في تمكيف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة، فقد تمت دعوة شركة خاصة 
كاو في منطقة سبلويزي الوسطى بسبب طوؿ عمر المساعدة  التقنية لمتطرؽ لمتدىور المستمر في إنتاج الكا

األشجار ورداءة ظروؼ التربة وىجمات األمراض واآلفات، والممارسات الزراعية التي عفا عمييا الزمف. 
وقاؿ إف دعـ ببلده لمصندوؽ ممحوظ مف خبلؿ التزاميا بزيادة مساىمتيا في التجديد التاسع لموارد الصندوؽ 

ما أنيا ترحب أيضا بإنشاء الصندوؽ لمكتب قطري في إندونيسيا لتحسيف إدارة بحوالي المائة بالمائة. ك
عداد البرامج والتعاوف في ىذا البمد.  وا 

اليمف(، قاؿ إف تبعات أزمة األغذية واألزمة االقتصادية العالمية المتفاقمة قد شكمت تحديات )مجور  السيد -92
يمف فإف ىذه التحديات االستثنائية تفاقمت بسبب مستمرة لمبمداف النامية عمى وجو الخصوص. وفي حاؿ ال

عوامؿ أخرى مثؿ االفتقار إلى الموارد الطبيعية ومحدودية األراضي الصالحة لمزراعة. كما تضرر اإلنتاج 
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بدوره سمبًا عمى  أثرالزراعي بصورة أكبر مؤخرا بسبب النقص في إمدادات الكيرباء والوقود والمياه، والذي 
وّسع مف الفجوة بيف االنتاج واالستيبلؾ. وقد لعب التمويؿ المستمر لمصندوؽ لمشروعات األمف الغذائي، و 

زراعية دورًا قيمًا في المساعدة عمى التخفيؼ مف محنة البمد االقتصادية، كما ىي الحاؿ بالنسبة لدعـ 
 الجيات المانحة التي وفرتيا بمداف شقيقة وصديقة.

حدة الفقر في اليمف أصبحا يتمتعاف اآلف بأولوية كبيرة بموجب وقاؿ إف األمف الغذائي والتخفيؼ مف  -93
االستراتيجية الوطنية التي تركز عمى تحقيؽ إدارة مستدامة لمموارد الطبيعية وزيادة اإلنتاجية والدخوؿ الريفية 
والترويج لبلستثمارات الزراعية. وأضاؼ بأف ببلده ترحب بصورة خاصة بموضوع الدورة الحالية، نظرًا 

ييمنة أصحاب الحيازات الصغيرة عمى الزراعة في اليمف ومعظميـ مف أولئؾ الذيف ينخرطوف في زراعة ل
الكفاؼ في المناطؽ البعمية. وأضاؼ أف نتائج البحوث الزراعية والمشورة الزراعية والمدخبلت الحديثة 

ؽ التي ال بد مف توفيرىا لمثؿ واالستثمارات المستيدفة ونظـ الري الجديدة واألطر التنظيمية، مف بيف المراف
 ىؤالء المزارعيف بيدؼ توجيو اىتماـ أكبر لوضعيـ.

وتابع قائبل بأف الظروؼ المعيشية الريفية سوؼ تتحسف بالتأكيد بسبب دعـ الصندوؽ الذي يحظى بتقدير  -94
قيؽ أىدافو كبير لجيود التنمية والحد مف الفقر في بمداف مثؿ اليمف، والتي بدورىا تدعـ عمؿ الصندوؽ لتح

النبيمة. وبيذا اإلطار، وعمى الرغـ مف الظروؼ الصعبة التي يواجييا اليمف يبقى ممتزما بتعيده لمتجديد 
 التاسع لموارد الصندوؽ، وبدعمو لرئيس الصندوؽ خبلؿ فترتو الرئاسية الثانية.

د عمى الموارد البشرية رحب بالتأكيو الذي تحدث باسـ بمداف أوروبا الشمالية، )آيسمندا( BRAGASON السيد -95
والمساواة بيف الجنسيف والدوؿ اليشة الذي عبر عنو رئيس الصندوؽ، وقاؿ إف المساىمات في التجديد 
التاسع لمموارد كانت بمثابة برىاف عمى ثقة المانحيف بالصندوؽ. وأشار إلى التقدـ المحرز في مواءمة 

ة الدولية لمتنمية، وطالب بالمواءمة الكاممة ليا شروط اإلقراض في الصندوؽ مع تمؾ الموجودة في المؤسس
مما مف شأنو أف يؤدي إلى تعزيز أكبر لموارد الصندوؽ. ورحب بالبمداف األعضاء الجديدة في الصندوؽ، 
وقاؿ بأف الموضوع اإلجمالي ليذه الدورة، والمتمثؿ في إرساء الشراكات وتعزيز وضع المزارعيف أصحاب 

سؿ القيمة، إنما ىو خطوة إيجابية نحو بناء شراكات جديدة أقوى وأكثر ابتكارية. الحيازات الصغيرة في سبل
وفي الوقت نفسو، ال بد لمصندوؽ أيضا مف أف ينظر بحذر في المعوقات التي تحد مف قدراتو، وفي 

 خصائصو المتميزة كمنظمة متعددة الجيات المانحة في ىذا اإلطار. 

دوؽ بأىمية إدارة الموارد الطبيعية والتي تسير يدا بيد مع شفافية كذلؾ فقد رحب أيضا بزيادة وعي الصن -96
وتواصؿ أكبر بيف إدارة الصندوؽ والدوؿ األعضاء فيو. وقاؿ إنو ال بد مف تطبيؽ المساواة بيف الجنسيف في 
جميع مظاىر إدارة الصندوؽ ومشروعاتو. وىنالؾ حاجة لجيود أكبر لتحسيف التوازف بيف الجنسيف ضمف 

وؽ عمى المستوى المتوسط وفي المكاتب القطرية، وبيف المجموعات المستيدفة لتعزيز حقوؽ النساء الصند
الريفيات الفقيرات لصالح زيادة األمف الغذائي. كذلؾ فقد أضاؼ بأف الحقوؽ الجنسية وحقوؽ اإلنجاب 

مف مساىمة الصندوؽ في  الخاصة بيؤالء النسوة ضرورية أيضا لتحقيؽ إمكانياتيف اإلنتاجية. وبالتالي ال بد
 المساواة بيف الجنسيف مف أف تكوف مرئية في ميزانيتو وبرنامج عممو. 

وفي معرض ثنائو عمى التزاـ الصندوؽ بإعداد مشروعات لمبمداف اليشة، أكد عمى الحاجة إلى نيج ثنائي  -97
لمستقبمية. وفي ىذا لتوفير المعونة الطارئة وبناء صمود المجتمعات الضعيفة في وجو اليزات والكوارث ا
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الصدد، فإف نيج الصندوؽ المستند إلى الحقوؽ، والموجو نحو بناء قدرات أكثر أصحاب الحيازات الصغيرة 
ضعفا وىشاشة، يعد مف األمور الحيوية. وأخيرا، فقد رحب بالتعاوف الجاري بيف الوكاالت التي تتخذ مف 

 21األمـ المتحدة حوؿ التنمية المستدامة ريو+ روما مقرا ليا، بما في ذلؾ مدخميـ المشترؾ في مؤتمر
 .2115ومساىمتيـ النشطة في الحوار الخاص بخطة التنمية لما بعد عاـ 

كوبا(، قاؿ إف ببلده أدخمت سمسمة مف التغييرات الرامية إلى تحديث )  HERNÁNDEZ GUILLÉN السيد -98
لوطنية، ورفع مستويات المعيشة، نموذجيا االقتصادي. وصممت السياسة لضماف التنمية االقتصادية ا

وزيادة تحرير قوى اإلنتاج، وتحسيف مستويات اإلنتاج مما ينطوي عمى جيوٍد لمنح المشروعات قدرا أكبر 
مف االستقبللية ولتطوير أشكاؿ أخرى مف اإلدارة. وقد تـ تنفيذ سمسمة مف اإلجراءات الرامية إلى زيادة األمف 

 جميعجيا ولمحد مف المستويات العالية مف األغذية المستوردة. إال أف نتائج الغذائي والذي يعد ىدفا استراتي
ىذه اإلجراءات ما زالت محدودة بسبب عوامؿ خارجية تتعمؽ باألزمة العالمية، بما في ذلؾ ارتفاع أسعار 

ى الوقود واألغذية في األسواؽ العالمية، وبخاصة الحصار االقتصادي المستمر الذي ما زاؿ مفروضا عم
عاما، والذ يعتبر عامبًل ىامًا في إعاقة إنجاز تطمعات شعبيا وأىدافيا االنمائية  51كوبا منذ أكثر مف 

االقتصادية. وبيذا السياؽ، فإف إعادة إدخاؿ كوبا إلى الصندوؽ، كاف بمثابة عامؿ ىاـ في دعـ تنفيذ 
سعى البرنامج الجديد الذي تـ تطويره إلى استراتيجيتيا الرامية إلى تنمية قطاع الزراعة وتربية الحيوانات. وي

زيادة انتاج الذرة والفاصوليا، مما يعتبر إسياما كبيرا في التوازف الغذائي في ىذه الببلد. وسيستفيد مف ىذا 
المشروع، الذي ال بد مف موافقة المجمس التنفيذي عميو، عدد كبير مف التعاونيات والمزارعيف اإلفرادييف في 

 شرؽ الببلد.

حكـ كوف كوبا رئيس مجموعة دوؿ أمريكا البلتينية والكاريبي، فإنيا ستبذؿ أقصى ما بوسعيا مف جيود وب -99
الصندوؽ في دعـ مبادرات  مشاركةلتعزيز التعاوف في اإلقميـ، وتأمؿ في أف تتمكف مف االعتماد عمى 

مم انصىذوق عه دعمه نبزوامج ع GUILLÉNالتعاوف بيف بمداف الجنوب. وفي الختاـ، عبر السيد 

  انتزاو كىبا بانعمم مع رئٍس انصىذوق انذي أعٍذ اوتخابه مجذدا.ومٍزاوٍتهه وأكذ مجذدا عهى 

االستثمار : قوة الشراكاتقاؿ إف ىذا االجتماع سوؼ يتابع مع موضوع النقاش العاـ، وىو  رئيس الجمسة، -111
تفاعمية مع  مناقشةحد يتبعيا ، بحيث يتـ البدء بجمسة مخصصة لشخص وافي التنمية الريفية المستدامة

 فريؽ الخبراء. وتنعكس مداوالت ىذا الفريؽ في تقرير منفصؿ.

 )إندونيسيا( ترأس الجمسة. Brodjonegoro السيد -111

مف جدوؿ  8الصندوؽ )البند الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعيين رئيس 
 (GC 36/L.5األعماؿ )

يتضمف مقترحا بأف الممارسة المطبقة حاليا في  GC 36/L.5انمزفك بانىثٍمت  لال رئٍس انجهست إن انمزار -112
العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندوؽ، والتي يتوجب عمى مجمس المحافظيف المصادقة عمييا، عمى أف 

ناء يقـو باستعراضيا مف وقت إلى آخر مكتب مجمس المحافظيف كما ىو مبلئـ. وقد تـ إعداد ىذا االقتراح ب
 عمى طمب المجمس التنفيذي مع مدخؿ مف منسقي القوائـ. وتـ توصية مجمس المحافظيف بتبنيو.
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الخاص بالممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى  36-/د176مجمس المحافظين تبني القرار رقم  -113
 تعيين رئيس الصندوق.

، 2113ادية والرأسمالية لمصندوؽ لعاـ برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائج والميزانيتاف الع
، وخطتػو 2113وبرنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ 

، والتقريػػراف المرحميػػاف عف مبػادرة ديػػوف البمػػداف الفقيػرة المثقمة بالديوف 2115-2114اإلشػارية لمفػترة 
 (GC 36/L.8/Rev.1مف جدوؿ األعماؿ( ) 11وارد عمى أساس األداء )البند وتنفيذ نظاـ تخصيص الم

قاؿ إف المجمس التنفيذي قد استعرض في دورتو السابعة بعد المائة الميزانيتيف المقترحتيف  رئيس الجمسة، -114
ولفت  لمموافقة عمييا. المحافظيفلمصندوؽ، ولمكتب التقييـ المستقؿ فيو، وأوصى بعرضيا عمى مجمس 

 .GC 36/L.8/Rev.1نتباه إلى مشروع القرار الوارد في الوثيقة اال

دائرة العمميات المالية في الصندوؽ(، استذكر أف المجمس التنفيذي، نائب الرئيس المساعد ل) KELLET السيد -115
، بما مجموعو 2013خبلؿ دورتو السابعة بعد المائة، صادؽ عمى برنامج القروض والمنح في الصندوؽ لعاـ 

. ويعتبر مستوى االلتزامات 2012أمريكي لعاـ  دوالرمميار  1.040مميار دوالر أمريكي مقارنة مع  1.066
خبلؿ السنة األولى مف فترة التجديد التاسع لمموارد ضروريًا لئلبقاء عمى البرنامج المستمر لفترة ثبلث 

 0.25سقاطات لمبمغ قيمتو مميارات دوالر أمريكي. كذلؾ ىنالؾ إ 3بما يعادؿ  2015-2013سنوات، لمفترة 

مميار دوالر أمريكي كتمويؿ مشترؾ لممشروعات والبرامج التي يديرىا ويشرؼ عمييا الصندوؽ مباشرة. وأما 
مميوف دوالر أمريكي، فيي تمثؿ  144.14، والتي تبمغ قيمتيا 2013الميزانية العادية المقترحة لمصندوؽ لعاـ 

والذي سيتـ تحقيقيا مف خبلؿ تبسيط اإلجراءات في العمميات وفي  ،2012زيادة اسمية صفرية بالنسبة لعاـ 
عادة تحويؿ الوفورات إلى المجاالت الجوىرية والمجاالت ذات  اإلدارة المالية وغيرىا مف مجاالت اإلدارة، وا 

ىذه  األولوية التي تـ االلتزاـ بيا بموجب التجديد التاسع لمموارد. وعمى أية حاؿ فإف جميع عمميات التبسيط
 لف تضعؼ مف قدرة الصندوؽ عمى القياـ ببرنامج عممو األساسي.

، إال أف الميزانية تعكس رفع 2013وقاؿ إنو ال يتـ تصور أي زيادات في صافي رواتب الموظفيف في عاـ  -116
الحظر الذي كاف مفروضا عمى زيادة رواتب الموظفيف مف فئة الخدمات العامة الذي فرضو الصندوؽ في 

بعد استكماؿ عممية  2012. وقد تـ رفع ىذا الحظر في نوفمبر/تشريف الثاني 2010ف الثاني نوفمبر/تشري
مسح الرواتب المحمية في روما، الذي قامت بو المجنة الدولية لمخدمة المدنية والتي أوصت بتقميص في 

امة الجديد الذي بالمائة. وقد دخؿ سمـ رواتب فئة الخدمات الع 9.2رواتب فئة الخدمات العامة بما يعادؿ 
، بالنسبة لموظفي فئة 2013فبراير/شباط  1بالمائة حيز النفاذ بدءا مف  9.2ينطوي عمى تقميص بحدود 

الخدمات العامة الجدد الذيف تـ تعيينيـ بعد ىذا التاريخ. وقد تـ مف خبلؿ مواءمة رواتب الصندوؽ مع 
را ليما قبؿ تنفيذ توصية المجنة الدولية لمخدمة الرواتب في الوكالتيف األخرييف المتيف تتخذاف مف روما مق

المدنية، ضماف تمتع موظفي الصندوؽ بمعاممة متساوية. عبلوة عمى ذلؾ، سيتـ ترحيؿ زيادات الرواتب 
دوالر أمريكي حيث أدت  680 000، والتي تبمغ 2012غير المنفقة بالنسبة لفئة الموظفيف المينييف عاـ 

إلى زيادة صفرية في صافي رواتب الموظفيف مف  2013مة المدنية بالنسبة لعاـ توصيات المجنة الدولية لمخد
 الفئة المينية. ولف يتـ استخداـ ىذه الوفورات بدوف التشاور مع المجمس التنفيذي.
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مميوف دوالر أمريكي أساسا عمى تقنية  3.7والبالغة  2113وتركز الميزانية الرأسمالية المقترحة لمصندوؽ لعاـ  -117
مع المكاتب القطرية، واستبداؿ أجيزة  الربطمات، بما في ذلؾ تعزيز نظـ الموارد البشرية، وتحسيف المعمو 

 الكومبيوتر، وتنفيذ نظـ المعمومات المؤسسية.

)القائـ بأعماؿ مدير مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ(، قاؿ إف خطة مكتب التقييـ  MUTHOOسيد ال -118
مف في استكماؿ التقييـ المؤسسي بعيد المدى لمكفاءة في الصندوؽ تك 2013المستقؿ في الصندوؽ لعاـ 

. كذلؾ سيتـ استكماؿ تقييـ اإلشراؼ 2013لعرضو عمى لجنة التقييـ والمجمس التنفيذي في أبريؿ/نيساف 
المباشر ودعـ التنفيذ. وألوؿ مرة في تاريخ التنفيذ تـ التخطيط لتقييـ إنجازات تجديدات الصندوؽ والذي 

بحيث يمكف أف تستيدي بو ىيئة المشاورات  2013عمى المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانوف األوؿ سيعرض 
تمويؿ المنح في  لسياسة. كذلؾ فقد بدئ بتقييـٍ 2014والخاصة بالتجديد العاشر لمموارد التي ستنعقد عاـ 

مع الدوؿ اليشة.  الصندوؽ، وسيتـ الشروع في تقييـ آخر في وقت الحؽ مف العاـ حوؿ انخراط الصندوؽ
عدة تقييمات لبرامج قطرية وتقديرات  2013ويتضمف برنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ 

ألداء مشروعات، إضافة إلى تقارير تقييـ موجزة عف الموارد المائية والشباب وغيرىا مف أنشطة التقييـ 
وفي جميع عمميات التقييـ، بذلت جيود  .2013 المتكررة. وسوؼ يقـو المكتب بأوؿ تقييـ لؤلثر في عاـ

مخصوصة لتقدير جيود الصندوؽ في الترويج لممساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة، ولمتطرؽ لتغير المناخ 
 وقضايا إدارة البيئة والموارد الطبيعية.

فيف بمنصب وبعد استعراض موظفي مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ، ٌأقترح تقميص عدد مناصب الموظ -119
وىو التقميص الناجـ عف إلغاء وظيفتيف مف وظائؼ فئة الخدمات العامة، وخمؽ ، 2012واحد فقط مقارنة بعاـ 

مبلييف  6والتي تقدر بحدود  2013منصب ميني جديد لمحمؿ بحوث التقييـ. وتعكس الميزانية المقترحة لعاـ 
. وبمفتو االنتباه إلى الممحؽ 2012يقية مقارنة بعاـ بالمائة بالقيـ الحق 1.4دوالر أمريكي تقميصا بما يعادؿ 

إف الموارد ستركز عمى تقييمات أعمى  MUTHOO، قاؿ السيد GC 36/L.8/Rev.1الخامس عشر مف الوثيقة 
مستوى، بما في ذلؾ التقييمات عمى المستوى المؤسسي وتقييمات البرامج القطرية، بما يتسؽ مع توجيات 

 ظمات اإلنمائية متعددة األطراؼ األخرى.التقييـ السائدة في المن

أنو، وخبلؿ  استذكر )وائب رئٍس انصىذوق انمساعذ نشؤون انبزامج، دائزة إدارة انبزامج(السيد كميفر  -111
األداء عمى جميع القروض والمنح القطرية  أساسعمى  الموارد، استمر تطبيؽ نظاـ تخصيص 2112العاـ 

ذي لمموافقة. وكانت جميعيا ضمف مخصصات النظاـ لكؿ قطر المخصوصة المعروضة عمى المجمس التنفي
بالمائة مف إجمالي الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بموجب  96مف األقطار. وتشير التقديرات إلى أف حوالي 

البرنامج اإلجمالي كانت مخصصة بما يتفؽ مع المبادئ التوجييية لنظاـ تخصيص الموارد عمى أساس 
 2112شكؿ المنح العالمية واإلقميمية ما بقي منيا. وقد استندت درجات األداء القطري لعاـ األداء، في حيف ت

عمى البيانات المحدثة عف أداء الحافظة وأداء القطاع الزراعي في كؿ بمد، عبلوة عمى أرقاـ السكاف الريفييف 
 GCعشر مف الوثيقة والدخؿ الوطني اإلجمالي لمفرد الواحد، كما ىو مشار إليو في الممحؽ الثامف 

36/L.8/Rev.1. 
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وفيما يتعمؽ بمشاركة الصندوؽ في مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف، فقد استعرض السيد كميفر  -111
المبالغ اإلضافية لتخفيؼ الديوف التي وافؽ عمييا المجمس التنفيذي لكوت ديفوار وغينيا. وتتراوح ىذه المبالغ 

 أمزٌكً فً حانت غٍىٍا. دوالرمهٍىن  13.9كىث دٌفىار، و أمريكي في حاؿمميوف دوالر  1.8بحدود 

 –)جميورية فنزويبل البوليفارية( والتي تحدثت بالنيابة عف بمداف القائمة  URBANEJA DURÁN انسٍذة -112
، وكذلؾ بتعبئة المزيد مف األمواؿ بحدود 2013باء، رحبت باالقتراح المتعمؽ ببرنامج عمؿ الصندوؽ لعاـ 

مميوف دوالر أمريكي. إال أنيا أشارت بقمؽ إلى  2 770ضعؼ، بحيث تصؿ إلى مستوى مستيدؼ قدره  1.6
سمبا عمى مبدأ المساواة  يؤثرتقميص الموارد المتاحة لدعـ أنشطة تسيير الصندوؽ، والذي مف شأنو أف 

ة األطراؼ التابعة لمنظومة الموجودة في الييئات المتعدد الجيدةالمغوية، وىو المبدأ المتأصؿ في الممارسات 
األمـ المتحدة. وبالتالي فقد اقترحت أف يوافؽ مجمس المحافظيف عمى القرار، عمى أف يكوف نصو عمى 

 النحو التالي: 

يعتبر مجمس محافظي الصندوؽ أنو مف الضروري اإلبقاء عمى التوازف الموجود حاليا، والمساواة بيف 
مب ليذا الغرض مف إدارة الصندوؽ إدارة الموارد الضرورية لغات العمؿ في الصندوؽ، ولذا فيو يط

 .بحيث ال تؤثر عمى الميزانية المخصصة لخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية لموثائؽ

جيـ، وفيما يخص اإلجراءات  -)المكسيؾ(، قالت إف بمداف القائمة  RODRIGUEZ SIFUENTESالسيدة  -113
ندوؽ، بما في ذلؾ الحد مف خدمات الترجمة، تساورىا نفس المخاوؼ بشأف المصممة لزيادة الكفاءة في الص

مبدأ التعددية المغوية وتتخوؼ مف أف تكوف ىذه اإلجراءات بمثابة السابقة. وقالت بوجوب أال تؤثر إجراءات 
وضوع الوفورات عمى القواعد الرئيسية الناظمة لعمؿ الصندوؽ، وأكدت ثقتيا بأف اإلدارة سوؼ تولي ىذا الم

 اىتماما خاصا.

ألؼ، دعـ الطمب الذي تقدمت بو البمداف  -)ىولندا(، متحدثا باسـ بمداف القائمة  ELKHUIZENالسيد  -114
الرئاسية في الصندوؽ مع االلتزاـ بالمستوى  الييئاتاألخرى فيما يتعمؽ بالمساواة بيف المغات الرسمية في 

 .2013المتفؽ عميو والميزانية اإلدارية لعاـ 

)رئيس الصندوؽ(، قاؿ إف ما يفيمو ىو أف المخاوؼ التي تمت إثارتيا المتعمقة بمبدأ التعددية د نوانزي السي -115
المغوية ناجمة عف القرار األخير الذي اتخذه المجمس التنفيذي بالتوقؼ عف االستمرار في ترجمة الوثائؽ 

ف التكاليؼ اإلدارية ذات الصمة. بالمائة م 0.2اإلعبلمية والمبلحؽ المعروضة عمى المجمس، والتي تمثؿ 
وأشار بأنو ممتـز بتحري وتحديد الحموؿ بيدؼ ضماف المساواة في ظروؼ مشاركة جميع البمداف األعضاء 

 في الصندوؽ في ىيئاتو الرئاسية.

لئلحاطة  GC 36/L.8/Rev.1دعا المجمس، عند الموافقة عمى القرار الوارد في الوثيقة  رئيس الجمسة، -116
المغوية في الصندوؽ، والتزاـ اإلدارة بتحري  التعدديةتي تمت إثارتيا فيما يتعمؽ باإلبقاء عمى بالمخاوؼ ال

 وتحديد الحموؿ بيذا الصدد.

الخاص بالميزانية اإلدارية التي تضم  36-/د177ومع ىذا الفيم، تبنى مجمس المحافظين القرار رقم  -117
وميزانية مكتب التقييم المستقل لمصندوق لعام  ،2013الميزانيتين العادية والرأسمالية لمصندوق لعام 

2013. 
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دعا المجمس إلى اإلحاطة عمما بالمعمومات الواردة في التقريريف المرحمييف عف مشاركة رئيس الجمسة،  -118
 الصندوؽ في مبادرة البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف وتنفيذ نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء.

 وقد تقرر ذلك. -119

قاؿ إنو تـ تسجيؿ امتناع الواليات المتحدة األمريكية عف التصويت عمى الميزانية العادية  لجمسةرئيس ا -121
 لمصندوؽ حسب األصوؿ.

 (GC 36/L.9مف جدوؿ األعماؿ( ) 12تعديؿ سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوؽ )البند 

سياسات اإلقراض ومعاييره في قاؿ إف المجمس التنفيذي قد ناقش التعديبلت المدخمة عمى رئيس الجمسة،  -121
، وأوصى بيا في دورتو السابعة بعد المائة. ولفت االنتباه إلى GC 36/L.9الصندوؽ والواردة في الوثيقة 
 مف ىذه الوثيقة. 36مشروع القرار الوارد في الفقرة 

المحافظيف  دائرة العمميات المالية في الصندوؽ(، ذّكر بأف مجمسنائب الرئيس المساعد ل) KELLETالسيد  -122
، 1998و 1994قد قاـ بتعديؿ سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوؽ في مناسبات عديدة بيف عامي 

إال أف ىذه السياسات والمعايير لـ يتـ تحديثيا واستعراضيا منذ ذلؾ الحيف. ومف ناحية الممارسة العممية، 
شروعات والبرامج والموافقة عمييا استيدى رئيس الصندوؽ وموظفوه والمجمس التنفيذي عند اختيار الم

بسياسات متعددة تغطي التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ، أكثر مف اىتدائيـ بسياسات اإلقراض ومعاييره. 
، أعطى مجمس المحافظيف تعميماتو لممجمس التنفيذي بعرض سياسات 2010وبناء عميو، وفي عاـ 

يع التطورات الطارئة منذ أف استعرضت ىذه اإلقراض ومعايير المعدلة، مع األخذ بعيف االعتبار جم
السياسات والمعايير آخر مرة، بحيث يتـ التعبير بشكؿ واضح ودقيؽ عف السياسات والمعايير المطبقة 
عمى التمويؿ الذي يوفره الصندوؽ. وبعد استعراض آخر قاـ بو كؿ مف المجمس التنفيذي ومجمس 

يئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوؽ، المحافظيف، ومع األخذ بعيف االعتبار نتائج ى
كاف أكثر التغييرات المقترحة أىمية استبداؿ القروض الممنوحة بشروط متوسطة بالقروض الممنوحة 
بشروط مختمطة بحيث يتـ مواءمة شروط اإلقراض األكثر تيسيرية التي يوفرىا الصندوؽ مع تمؾ التي 

 نمية، امتثاال لواحد مف المخرجات الرئيسية لمتجديد التاسع لمموارد.توفرىا المؤسسة الدولية لمت

)السويد(، أشار إلى أف ىذا االقتراح قد ذىب بعيدا في مواءمة شروط اإلقراض التي  JONSSONالسيد  -123
مة يتبعيا الصندوؽ، وتمؾ التي تتبعيا المؤسسة الدولية لمتنمية، إال أنو أبدى أسفو ألنو لـ يتـ اقتراح المواء

الكاممة حيث ما زالت ىنالؾ بعض االختبلفات المتبقية، ومف بينيا تمؾ المتعمقة بمعايير األىمية، وبالتالي 
 فقد أعرب عف رغبتو في تسجيؿ امتناع السويد عف التصويت عمى ىذا الموضوع.

الخاص بتعديل سياسات اإلقراض ومعاييره في  36-/د178مجمس المحافظين تبنى القرار رقم  -124
 دوق.الصن

 إلى تسجيؿ امتناع السويد عف التصويت حسب األصوؿ. رئيس الجمسةأشار  -125
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 مف جدوؿ األعماؿ، تابع( 7)البند البيانات العامة 

)مالي(، وبعد تينئة رئيس الصندوؽ عمى إعادة انتخابو، رحب بالفرصة السانحة لمتطرؽ  BERTHE السيد -126
رويج لمزراعة المستدامة، التي ىي أمر ضروري لموضوع الشراكة، وأفضؿ الممارسات المتصمة بيا والت

لصغار المزارعيف. ومع بزوغ العبيف وتحالفات جديدة في مالي، كما في كؿ مكاف آخر، فإنو مف 
الضروري إعادة تحديد الصيغ الجديدة لمشراكات وتحسيف تمؾ الموجودة أصبل. وينطبؽ ذلؾ أيضا عمى 

قميدية، مع ظيور كيانات خاصة وعامة جديدة وأشكاؿ جديدة مف البيئة التي تعمؿ فييا الجيات المانحة الت
حساس أعظـ بالمسؤولية المتبادلة. وسواء كانت رسمية أو غير رسمية، فإف الشراكات تدعو  االنخراط وا 
إلى االستخداـ الشفاؼ المتساوي لنقاط قوة الشركاء ومواردىـ. وفي التنمية الزراعية والريفية، يمكف 

خذ شكؿ مشروعات إنمائية أو نظـ لمتعاقد مف الباطف، أو أشكاؿ مف الروابط. وفي حاؿ لمشراكات أف تأ
وجود رغبة بإشراؾ صغار المزارعيف بصورة فعالة، فإنيـ بحاجة لتشكيؿ روابط أو تعاونيات. وتستند خطط 

كوسيمة  التنمية الزراعية في مالي عمى كؿ مف تحديث الزراعة األسرية والترويج لممشروعات الزراعية
لمترويج لقطاع زراعي متوازف وتنافسي يندمج بصورة كاممة مع االقتصاد شبو اإلقميمي. وتتطمب الشراكات 
الزراعية الريفية المجدية تعزيز التعاوف بيف الدولة وشركائيا، وتنويع الشراكات وبخاصة مف خبلؿ مبادرة 

 طنية والمنتجيف الريفييف.التعاوف بيف دوؿ الجنوب وتعزيز العبلقات بيف المنظمات الو 

وقد مرت مالي بفترة غير مسبوقة مف األزمات األمنية واالقتصادية االجتماعية. إذ أوقؼ االحتبلؿ المسمح  -127
لشماؿ الببلد النشاط االقتصادي في ىذا اإلقميـ، كما اضطر معظـ السكاف لمنزوح. وتوقؼ برنامج الفرص 

قرر مع الصندوؽ تأجيؿ اإلعداد لبرنامج جديد. وتـ وضع ، وت2012االستراتيجية القطرية لمالي لعاـ 
برنامج في الحدود الدنيا بما يتماشى مع الرؤية الوطنية بانتظار حؿ ليذه األزمة. وقد وفر دعـ الصندوؽ 

 المستمر خبلؿ مثؿ ىذه الفترات العصيبة إشارة واضحة إلى التزامو بدعـ ىذا البمد.

تعييف رئيس الصندوؽ قد وفر التأكيدات عمى أف الصندوؽ سوؼ  )كندا(، قاؿ إف إعادة GORTالسيد  -128
يستمر في إرساء واإلبقاء عمى شراكات فعالة مصممة لوضع حموؿ دائمة لمشكمة الفقر وسوء التغذية. 
ومف األمثمة الممتازة عمى ذلؾ، شراكة الصندوؽ مع التحالؼ الجديد لؤلمف الغذائي والتغذية لمجموعة 

تند إلى مبادرة الكويبل لؤلمف الغذائي، وساعده الصندوؽ لتحقيؽ استثمارات عامة الثمانية والذي يس
وخاصة بيدؼ بناء قدرات المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير منافذ جديدة ألشد شرائح السكاف 

د التي الريفييف فقرا. كذلؾ فإف حركة توسيع التغذية مثاؿ جيد آخر عمى الشراكات العالمية دعما لمجيو 
 بمدا في ىذه الحركة. 33مف أصؿ  28تقودىا البمداف، التي يدعـ الصندوؽ بالفعؿ البرمجة في 

أما المثاؿ الثالث فيو برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وىو مبادرة متعددة الشركاء  -129
ليا. وقد كاف الصندوؽ بمثابة لبناء الصمود في وجو تغير المناخ. وتضـ كندا بيف الداعميف المؤسسيف 

رأس الحربة في شراكتو مع البرنامج بيدؼ رصد وربط التغيرات عمى أرض الواقع باالستثمارات والنيج 
الجديدة. ومف خبلؿ مثؿ ىذه الشراكات يتوجب عمى الصندوؽ أخذ زماـ القيادة في تحري النيج الجديدة 

ادرة الجديدة المرحب بيا، والمتمثمة في منتدى الشعوب في الزراعة واإللياـ بيا. كذلؾ فإف مف شأف المب
الصندوؽ عمى  GORTاألصمية، أف تعزز مف الشراكات بيف الشعوب األصمية والصندوؽ. وشجع السيد 
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بيدؼ إبقاء األمف الغذائي والتغذية عمى  2015لعب دور تفاعمي في المناقشات اإلنمائية لما بعد عاـ 
 العالمي.رأس جدوؿ األعماؿ اإلنمائي 

الصندوؽ الجدير بالتقدير، إنما ىي شيادة )نٍسىتى(، لال إن إعادة تعٍٍه رئٍس  LITS’OANEالسيد  -131
واضحة عمى التزامو وخبرتو المثبتة. وبتعميؽ األىمية الكبيرة عمى ميمة الصندوؽ، تبقى ليسوتو شريكا 

امية. وبالتالي فإنيا تثني عمى داعما يمكف الوثوؽ بو لمسعي إلى الحد مف الفقر والجوع في األمـ الن
التركيز الذي يوليو الصندوؽ لمشراكات والذي يعتبر حاسما في السعي لمدفع بالمصالح المشتركة وتعبئة قوة 

 وموارد الشركاء بأسموب يتسـ بالشفافية والمساواة.

اعية. ومع ذلؾ، فقد لقد استفادت أكثر مجتمعات ليسوتو فقرا وانعزاال مف دعـ الصندوؽ الجاري لمتنمية الزر  -131
ازدادت اليشاشة وانعداـ األمف الغذائي في أعقاب مواسـ الحصاد الرديئة التي تسببت فييا الظروؼ 
المناخية غير المبلئمة، مما خمؽ حالة طارئة اضطرت فييا الحكومة لمتدخؿ مف خبلؿ الدعـ المباشر 

ة مف الشركاء. وتركز الجيود حاليا عمى لنصؼ المدخبلت الزراعية والعمميات الحقمية، مع مساعدة إضافي
نتاج الحبوب  تحسيف إمدادات المدخبلت لؤلسر الزراعية اليشة، وتعزيز القدرات عمى زراعة الصوف وا 

 المحمية.

ويمنح موضوع الشراكات، وىو موضوع الدورة الحالية لمجمس المحافظيف، زخما مرحبًا بو لتقاسـ  -132
الدعـ العاـ والخاص لتزويد أفضؿ ألصحاب الحيازات الصغيرة  المعمومات وتعبئة الموارد بيدؼ ضماف

بما يمزميـ لمتطرؽ ألثر تغير المناخ واألسواؽ. وفي حّثو عمى استمرار جيود المساعدة اإلنمائية 
بالتزاـ الحكومة الجديدة في ببلده، التي تعتبر الزراعة أولوية مف  LITS’OANEلمصندوؽ، تعيد السيد 

اب الدعـ لصالح المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتيـ، ولمترويج لممنتديات أولوياتيا، باستقط
 التشاورية إلرساء الشراكات مع القطاع غير الحكومي، والقطاع الخاص، وغيرىما مف أصحاب المصمحة.

فاء )لكسمبرغ(، متحدثا باسـ بمداف بينيموكس، قاؿ إف معظـ السكاف الريفييف الضع PHILIPPARTالسيد  -133
استفادوا مف اإلدارة عالية الكفاءة لرئيس الصندوؽ، والتي كانت وراء النجاحات المتحققة في التجديد الثامف 
لمموارد، والثقة التي تشير إلييا التعيدات في التجديد التاسع لمموارد. ويتوجب أف يتمتع الحد مف الفقر 

التحديات اإلضافية الممقاة عمى كاىمنا بسبب  واألمف الغذائي اآلف باألولوية القصوى في ضوء العديد مف
أحداث السنة الماضية، كما تـ التأكيد عمييا بالفعؿ في الرؤية المشتركة التي عبر عنيا مؤتمر األمـ 

(. وليذه الغاية، تعاونت بمداف بينيموكس مف خبلؿ سمسمة مف 20المتحدة حوؿ التنمية المستدامة )ريو+
المستندة إلى البشر. ويتوجب اآلف مضاعفة الجيود لموصوؿ إلى األىداؼ إجراءات التنمية المستدامة 

اإلنمائية لؤللفية التي تمتـز بيا بمداف بينيموكس التزاما وثيقا، مع التركيز عمى زراعة أصحاب الحيازات 
ع الصغيرة، وبخاصة الزراعة األسرية التي ستكوف أمرا حاسما في استدامة إطعاـ سكاف العالـ الذي يتوق

وصوؿ تعدادىـ إلى تسعة مميارات شخص. كذلؾ فمف شأف مبادرة برنامج التأقمـ لصالح زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغيرة أف تمعب دورا رئيسيا في ىذا المضمار.

وقاؿ إف تحقيؽ األمف الغذائي ال يمكف الوصوؿ إليو إال مف خبلؿ تكييؼ البنية البيئية واالقتصادية   -134
يؽ أىداؼ التنمية المستدامة. وبالتالي يتوجب عمى السياسات الزراعية الريفية أف االجتماعية بيدؼ تحق

لى النساء المواتي يتوجب تزويدىف بالتعميـ  تتوجو بصورة مخصوصة إلى أكثر شرائح المجتمع ىشاشة، وا 
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وي المحتـر والفرص المتساوية لمحصوؿ عمى األراضي. كذلؾ فإف الشراكة في التعاوف اإلنمائي أمر حي
لمحصوؿ عمى نتائج دائمة، وىي تمثؿ موضوعا ال بد مف االستمرار في إدماجو في جيود الصندوؽ 
المستقبمية بحيث يتـ الترويج لموسائؿ االبتكارية لتحقيؽ األىداؼ المشتركة واستئصاؿ الفقر. وأضاؼ أنو 

لصندوؽ؛ فالشراكات قوة ال يتطمع إلى تحقيؽ النتائج التي ستسفر عنيا استراتيجية الشراكة الجديدة في ا
العامة. وتعد  -يمكف االستغناء عنيا بالمعنى العريض عمى المستويات االقتصادية، والسياسية والخاصة 

ىيكمية التسيير ىامة عمى وجو الخصوص في جميع البمداف النامية، حيث ينشط الصندوؽ وحيث يتوجب 
عمبل بروح ما تمخض عنو المنتدى الرابع رفيع  عميو فعؿ المزيد مف خبلؿ بنيتو الجديدة البلمركزية،

 المستوى المعني بفعالية المعونة.

، ومف المقرر ليا أف تزداد أكثر 2007وبمبلحظة أف عمميات الصندوؽ قد تضاعفت بحجميا منذ عاـ  -135
بموجب التجديد التاسع لمموارد، فقد أثنى عمى الصندوؽ لميزانيتو اإلدارية الصارمة، ولمنمو االسمي 

لصفري عمى مدى سنتيف. ومع ذلؾ قاؿ إنو يتوجب عمى الصندوؽ التزاـ الحيطة مف مخاطر تعريض ا
 التزاماتو وأىدافو لمخطر مف خبلؿ المبالغة في الطموح والضغط أكثر مف البلـز عمى قدراتو التشغيمية.

ندوؽ وفي )اليند(، في معرض ثنائو عمى رئيس الصندوؽ في نجاحو في توجيو أنشطة الص DASالسيد  -136
مشاورات التجديد التاسع لمموارد، قاؿ إف اليند تتطمع قدما لمزيد مف التعاوف ذي المغزى مع الصندوؽ 
وشراكة أكثر متانة معو في السنوات القادمة. وقاؿ إف الصندوؽ ىو المنظمة اإلنمائية متعددة األطراؼ 

زراعة عمى نطاؽ صغير. وبالتالي فإف الوحيدة المكرسة حصرا لبلستثمارات ألغراض التنمية الريفية وال
اليند ترحب بمشروعات الصندوؽ الجديدة التي تركز عمى االبتكارات في الزراعة لتعزيز اإلنتاجية وتوسيع 
نطاؽ التكنولوجيا. وقاؿ إف اليند كغيرىا مف العديد مف البمداف النامية تتميز بتعداد كبير مف السكاف الذيف 

ؤلفيف إلى حد كبير مف أصحاب الحيازات الصغيرة، ممف يسيموف بصورة كبيرة يعتمدوف عمى الزراعة والم
في اإلنتاج الوطني مف األغذية وفي الناتج المحمي اإلجمالي. أما التحدي فيتمثؿ في ضماف أف ال يتـ 

 استبعاد أولئؾ المزارعيف مف اقتناص فوائد النمو.

في موقع جيد يؤىمو لمواجية التحدي المتزايد المتمثؿ  ومف خبلؿ شراكاتو وأدواتو االبتكارية، فإف الصندوؽ -137
في ضماف األمف الغذائي لمسكاف الفقراء والميمشيف عمى وجو الخصوص، وىو عمى ثقة بأف الصندوؽ 
سوؼ يسعى بدوف كمؿ لتحقيؽ اليدؼ المتمثؿ في تمويؿ مشروعات إنتاج األغذية في البمداف النامية. 

مطموب لمصندوؽ لموصوؿ إلى أىدافو الواردة في إطاره االستراتيجي الرابع وتمتـز اليند بتوفير الدعـ ال
. وفي ىذا السياؽ، ال بد مف إجراء المداوالت بيدؼ تطوير النماذج إلرساء شراكات 2115-2111لمفترة 

جديدة بيف أصحاب الحيازات الصغيرة والقطاعيف العاـ والخاص. وترحب اليند أيضا بتبادؿ المعمومات 
 رات مع الصندوؽ ومع دولو األعضاء.والخب

)نيجيريا(، ىنأ رئيس الصندوؽ بحرارة عمى إعادة انتخابو، وأعاد تأكيد التزاـ ببلده  ADESINAالسيد  -138
بيدؼ زيادة  2112بالصندوؽ. وقاؿ إف نيجيريا قد شرعت بجدوؿ أعماؿ تحويؿ زراعي رئيسي عاـ 

مميوف فرصة  3.5، مما يخمؽ 2115ف طف بحموؿ عاـ مميو  21إمداداتيا المحمية مف األغذية بما يعادؿ 
عمؿ، ويؤدي إلى إحبلؿ الواردات بحيث يغدو البمد مصدرا صافيا لؤلغذية. وبدال مف مجرد برنامج 
إنمائي، غدت الزراعة ُتعامؿ حاليا كعمؿ تجاري يولد الثروة لمسكاف. وتتضمف المنجزات الجديرة بالذكر 
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. كذلؾ فقد تـ وضع حد 2113مبلييف مزارع عاـ  11زارعيف التي ستغطي الشروع بأوؿ قاعدة بيانات لمم
لمفساد في قطاع األسمدة مف خبلؿ إزاحة الحكومة عف مواضيع توريد وتوزيع األسمدة والبذور، والتي يتـ 
توزيعيا اآلف مف خبلؿ القطاع الخاص باستخداـ نظاـ يستند إلى اليواتؼ الجوالة. وقد توصؿ ىذا النظاـ 

، وىو 2113مبلييف مزارع عاـ  5مميوف مزارع في السنة األولى، ويتوقع أف يغطي أكثر مف  1.7 إلى
يستيدؼ المزارعيف الفقراء ومف شأنو أف يوسع الفرص المتاحة لمقطاع الخاص. كذلؾ فقد بدأت المصارؼ 

معدومة، مما  بتوفير القروض بصورة مباشرة لممزارعيف الميتميف، وكانت نسبة الفشؿ في سداد القروض
 يبرىف عمى قدرة المزارعيف الفقراء عندما يتـ تمكينيـ.

وقاؿ إف نيجيريا عمى المسار الصحيح لتحقيؽ أىدافيا فيما يتعمؽ بسمعتيف، وأف الموعد المستيدؼ لتحقيؽ  -139
 68، في حيف أف معدالت االكتفاء الذاتي قد ارتفعت بالفعؿ إلى 2115االكتفاء الذاتي مف األرز ىو عاـ 

بالمائة. كذلؾ فإف نيجيريا أصبًل ىي أكبر منتج لمكسافا في العالـ، وىي مصممة عمى أف تغدو أكبر 
مصنع لمكسافا أيضا. فسياسة إحبلؿ الكسافا تعمؿ بنجاح وقد تـ تحويميا إلى منتجات أخرى مثؿ النشاء 

يضانات التي اجتاحت والمحميات والسوربيتوؿ. وفي الختاـ، شكر الصندوؽ عمى مساعدتو خبلؿ فترة الف
مميوف  15، وأعاد تأكيد دعـ نيجيريا القوي لمصندوؽ الذي ينعكس في تعيدىا بمبمغ 2112الببلد عاـ 

 دوالر أمريكي لمتجديد التاسع لمموارد والذي سيتـ اإليفاء بو بصورة كاممة.

وقاؿ إنو عمى ثقة )فرنسا(، ىنأ رئيس الصندوؽ عمى فترتو الرئاسية األولى الناجحة،  GLANOISالسيد  -141
أنو ومع استكماؿ الفترة الرئاسية الثانية، فإف الصندوؽ سوؼ يتمكف مف تحقيؽ أىداؼ التجديد التاسع 
لمموارد. وعمى الرغـ مف أف الصندوؽ قد توسع عمى مدى السنوات، إال أف التحديات التي يواجييا تتنامى 

مات الغذائية التي حدثت في السنوات األخيرة. أيضا مع أثر تغير المناخ عمى الموارد الطبيعية، واألز 
مميوف  81وبالتالي فإف أىداؼ الصندوؽ في الترويج لؤلمف الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية وتخميص 

تبقى طموحة. ولفت االنتباه إلى الميمة الخاصة المنوطة  2115شخص مف قبضة الفقر بحموؿ عاـ 
خبلؿ التنمية الزراعية، وبصورة ممحوظة مف خبلؿ مساعدة  بالصندوؽ المتمثمة في محاربة الفقر مف

البمداف التي ليس لدييا منفذ إلى السواحؿ، أو التي تعاني مف أوضاع بيئية ىشة. وقاؿ إنو ال بد مف 
تشجيع تركيز الصندوؽ عمى مساعدة الزراعة الصغيرة النطاؽ عمى النفاذ إلى األسواؽ العالمية والمحمية، 

 ات المزارعيف.والترويج لمنظم

وأضاؼ أف أىداؼ الصندوؽ، وخاصة ذات الصمة بأشد الناس فقرا في أفريقيا والمزارعيف أصحاب  -141
الحيازات الصغيرة، تتواءـ بشكؿ وثيؽ مع أىداؼ الوكالة الفرنسية لمتنمية، كما ىو واضح مف خبلؿ تجديد 

قادمة. وقاؿ إف عمؿ الصندوؽ اتفاقيتيا مع الصندوؽ في عبلقة ستتطور ببل شؾ عمى مدى السنوات ال
في ميداف إدارة المخاطر الزراعية، يتواءـ إلى حد كبير مع أىداؼ منتدى إدارة المخاطر الزراعية، وأف 

مرضية عمى وجو الخصوص، وقد نجـ عنيا نظاـ  2119اإلصبلحات التي ينفذىا الصندوؽ منذ عاـ 
اعي. وقاؿ إف ىذه اإلصبلحات تعني أف الصندوؽ متيف لمغاية لتجنب أزمات األغذية، وتنمية القطاع الزر 

قد غدا اآلف العبا رئيسيا عمى الساحة الدولية لتجنب ومعالجة أزمات األغذية. ومع ميزتو النسبية، يمكف 
كسنة  2114لمصندوؽ أف يمعب دورا تحفيزيا لغيره مف الييئات التمويمية األخرى. وقاؿ إف إعبلف عاـ 

وفر لمصندوؽ فرصة لعرض خبراتو ومعرفتو وصوتو الذي ال يمكف االستغناء دولية لمزراعة األسرية سي
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عنو فيما يتعمؽ باألمف الغذائي، بما في ذلؾ القضايا الحاسمة المتعمقة بحيازة األراضي واالستثمارات 
 المسؤولة في الزراعة.

، وشكر )كوت ديفوار(، رحب بإعادة تعييف الرئيس نوانزي رئيسا لمصندوؽ  BREDOUMYالسيد  -142
الصندوؽ عمى دعمو لببلده عمى مدى السنوات الماضية، وبخاصة خبلؿ السنوات التي شيدت فييا 
أزمات. وبصورة أكثر عمومية، قاؿ إف الصندوؽ يمعب دورا ىاما في مساعدة البمداف األشد فقرا، وبخاصة 

ع الدورة الحالية أصحاب الحيازات الصغيرة في ىذه البمداف. وأضاؼ أف موضوع الشراكة، وىو موضو 
لمجمس المحافظيف ىاـ عمى وجو الخصوص في سياؽ برنامج االستثمارات الزراعية الوطنية في كوت 
ديفوار. وأردؼ أف الصندوؽ يسيـ في تنفيذ البرنامج مف خبلؿ مشروعيف رئيسييف أحدىما يركز عمى الحد 

قع كبل المشروعيف في اإلقميـ الشمالي مف الفقر، واآلخر يركز عمى دعـ اإلنتاج والتسويؽ الزراعييف، وي
 والشمالي الشرقي مف الببلد حيث تتفشى أعمى مستويات الفقر.

وقاؿ إف المقصود ببرنامج الزراعة الوطنية الذي ينّفذ اآلف االستجابة لوضع األزمات في البمداف المجاورة  -143
الدعـ الذي يقدمو الصندوؽ والتي يمكف لكوت ديفوار أف تكوف موردا أساسيا لؤلغذية ليا مما أكسب 

مميوف دوالر أمريكي  21ومساعدتو لمببلد في تعبئة الموارد، قيمة أكبر. ويمقى اقتراح الصندوؽ توفير 
دعما لؤلمف الغذائي في الببلد، ترحيبًا كبيرًا. وقاؿ إف التعاوف بيف الصندوؽ وكوت ديفوار يعطي مثااًل 

التنمية المستدامة. وأضاؼ أف السياسة الوطنية لؤلمف الغذائي  لقوة الشراكات في إرساء التحالفات ألغراض
تستند إلى تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وبخاصة تحسيف مواسـ الحصاد مف خبلؿ إجراءات 

 مبلئمة لتعزيز اإلنتاج الزراعي. 

ستقرار أسعار )جميورية فنزويبل البوليفارية(، قالت إنو وعمى الرغـ مف ا URBANEJA DURÁNالسيدة  -144
األغذية عمى مدى السنة الماضية، إال أف العديد مف البمداف ما زالت تشعر باآلثار الناجمة عف االرتفاع 
الكبير في أسعارىا، وبخاصة بمداف العجز الغذائي منخفضة الدخؿ. وفي حيف أف تعداد الذيف يعانوف مف 

ما زلنا بحاجة لمكثير الذي يتوجب فعمو  2112ـ الفقر عمى مستوى العالـ يتراجع نوعا ما، إال أنو وفي عا
لئليفاء بأوؿ ىدؼ مف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية المتمثؿ في تخصيص نسبة األشخاص الذيف يعانوف مف 

 الجوع في العالـ إلى النصؼ.

رة ونظرا لؤلىمية الموالة الستئصاؿ الفقر في سياستيا االجتماعية الشاممة، فإف ببلدىا تبذؿ جيودا كبي -145
لمعمؿ مع المؤسسات المكرسة لمترويج لمتنمية ومحاربة الفقر في العالـ، بما في ذلؾ الصندوؽ. وقالت إف 
ببلدىا تعتبر اآلف واحدة مف البمداف التي تتسـ بأقؿ معدالت انعداـ المساواة والبطالة في اإلقميـ. كذلؾ فقد 

تبار أف اليدؼ األوؿ مف األىداؼ اإلنمائية تـ تقميص الجوع والفقر المدقع إلى الحد الذي يمكف معو اع
لؤللفية قد تحقؽ بالفعؿ. وقالت إنو قد تـ الوصوؿ إلى ىذا النجاح مف خبلؿ تنفيذ الحكومة لمبعثات 
االجتماعية، ومشروعات الزراعة المستدامة الستئصاؿ الجوع والفقر. وتتضمف ىذه اإلجراءات ميمات 

منتج زراعي صغير  511 111رؼ الخاصة والعامة ألكثر مف وطنية لتوفير التمويؿ مف خبلؿ المصا
ومتوسط وكبير ممف يوردوف المدخبلت والتكنولوجيا لتحسيف نظـ الري والبنى األساسية ومرافؽ التخزيف 

 وشبكات التسويؽ، وكميا توفر الزخـ البلـز لقطاع الصناعة الزراعية.
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، بما في ذلؾ المبادرات الجديدة مثؿ برنامج إدارة ورحبت بزيادة التعاوف الثنائي بيف الصندوؽ وببلدىا -146
المعرفة الذي يعتبر استراتيجية ىامة لتعزيز قدرات المجتمعات الريفية. إال أنيا أكدت عمى التحدي اليائؿ 
الذي يواجيو الصندوؽ والمنظمتاف األخرياف الموجودتاف في روما في تحويؿ العمؿ الدولي إلى تقدـ 

 ماعي يتسـ باإلنتاجية والمساواة ويؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة لفقراء الريؼ.ممموس نحو نموذج اجت

 35قاؿ إف إعادة تعييف رئيس الصندوؽ كاف بمثابة تقدير لقيادتو. فبعد  )بنغبلديش(، MUHITHالسيد  -147
ؽ القضية الرئيسية التي يسيـ فييا الصندو  –عاما مف إنشاء الصندوؽ، ما زالت محاربة الفقر والجوع 

تتطمب جيودا بطولية نظرا لمخصائص المتغيرة والمعقدة ليذه المشاكؿ. كذلؾ يتطمب إنتاج ما  – بثراء
يكفي مف األغذية إحداث التغيير التقني، ولكف واألىـ مف ذلؾ، فإنو يستدعى اىتماما مستمرا عمى مدى 

قضايا المخصوصة، مثؿ فترة طويمة مف الزمف وتبني الممارسات الزراعية المستدامة. وىنالؾ بعض ال
 الفقر الريفي وفقر النساء الذي يعني ضرورة تغيير الخيارات االستراتيجية مف وقت آلخر ومف مكاف آلخر.

وقاؿ إف الفقر الريفي ال يمكف استئصالو مف خبلؿ منظمة واحدة، وبالتالي فإف ىنالؾ ضرورة ممحة  -148
يتزايد معو النمو السكاني ال يمكف استئصالو  لمشراكات. عبلوة عمى ذلؾ فإف النقص في األغذية في وقت

مف خبلؿ جممة واحدة مف االستراتيجيات. وبالتالي ال بد مف تحالفات جديدة بيف الشركاء اإلنمائييف وبيف 
المزارعيف ورابطاتيـ، وبيف الباحثيف والمرشديف الزراعييف، وبصورة حاسمة بيف القطاعيف العاـ والخاص. 

ي قطعو رئيس الصندوؽ بتعاوف أكبر بيف المنظمات  التي تتخذ مف روما مقرا ليا، وقاؿ إف االلتزاـ الذ
يحظى بتشجيع كبير، وكذلؾ األمر بالنسبة لئلجراءات الممموسة المتوقعة بيف ىذه المنظمات لمتأثير عمى 

 أسواؽ الحبوب الغذائية، وبصورة أوسع لزيادة مساىمات التجديد التاسع لموارد الصندوؽ. 

إف بنغبلديش ما زالت البمد الذي يتسـ بأعمى كثافة سكانية. وىو يعاني مف أسوأ آثار لتغير المناخ، وقاؿ  -149
وبالتالي فإنو مف أكبر ضحايا الكوارث الطبيعية. وتحاوؿ سياسة الحكومة الجديدة التصدي لؤلزمة العالمية 

بالمائة عمى مدى  6.5 مف خبلؿ إرساء سمسمة مف التحالفات التي نجـ عنيا معدؿ نمو مستقر بمغ
السنوات األربع الماضية. وتظير الشراكات التي تـ تشكيميا أنو، ومع الصمود والتصميـ وتطوير نماذج 

 شراكات مستدامة ومستقرة، يمكف لنا تحقيؽ النجاح.

ىنأ رئيس الصندوؽ بحرارة عمى إعادة تعيينو واستذكر أنو وفي  )مدغشقر(، RAVATOMANGAالسيد  -151
لي، كما كاف الحاؿ عميو في السبعينات عندما أنشئ الصندوؽ، يتبلـز الفقر الريفي مع انعداـ الوقت الحا

األمف الغذائي، سواء عمى الصعيد الوطني أو اإلقميمي وحتى عمى مستوى األسرة. وبالتالي فإف أىداؼ 
مترويج لمتنمية الصندوؽ التي توافؽ عمييا مدغشقر بصورة كاممة، ما زالت غاية في األىمية بالنسبة ل

الريفية وتحقيؽ قدر أكبر مف المساواة االجتماعية في القطاع الريفي. وشكر الصندوؽ عمى دعمو المستمر 
لمدغشقر عمى مدى السنوات األربع الماضية خبلؿ الفترة التي واجيت فييا الببلد أزمة سياسية جدية كاف 

لصندوؽ مف دعمو خبلؿ األوقات العصيبة مف ىذه ليا تبعات اقتصادية واجتماعية كارثية. وبالفعؿ كّثؼ ا
األزمة مف خبلؿ موافقتو واستمرار دعمو لثبلثة مشروعات رئيسية، مما يوفر برىانا ممموسا عمى أف 

 مدغشقر كانت وما زالت وستستمر في كونيا جديرة بالثقة التي منحت إياىا.

راعة المستدامة ألصحاب الحيازات ويعتبر موضوع قوة الشراكات في إرساء التحالفات ألغراض الز  -151
الصغيرة ذا أىمية عظيمة بالنسبة لمدغشقر في الوقت الحالي، حيث تضع الممسات األخيرة عمى برنامجيا 
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القطاعي لمزراعة وتربية الحيوانات والصيد. ويتوجب عمى جميع الجيات الفاعمة في التنمية، سواء في 
شراكة حقيقية لمعمؿ نحو تحقيؽ ىدؼ مشترؾ مع مصالح مراحميا األولى أو األخيرة، في الدخوؿ في 

مشتركة. ويحتاج المزارعوف كي يغدوا جيات فاعمة في تنميتيـ الخاصة إلى أف يأخذوا زماـ ممكية العممية. 
 جيـ. -وأخيرا تمنى أف يعبر عف تضامنو مع البياف الذي ألقاه ممثؿ الكاميروف نيابة عف بمداف القائمة 

نغوال(، رحب بإعادة تعييف رئيس الصندوؽ قائبل إف زيادة المساىمات في التجديد )أ  CANGAالسيد  -152
التاسع لموارد الصندوؽ في وقت األزمة االقتصادية يعكس الثقة التي يتمتع بيا الصندوؽ مف قبؿ الدوؿ 

ر حوؿ األعضاء فيو. وقاؿ إنو يقدر عاليا الصيغة الجديدة لدورة مجمس المحافظيف التي تشجع عمى الحوا
 جممة أكثر تنوعا مف المواضيع.

، حيث غدا معدؿ 2012و 1990وقاؿ إف أنغوال نجحت في تقميص الفقر ومعدالت سوء التغذية فييا بيف  -153
. وكاف السبب في نجاح تحقيؽ 1991بالمائة عاـ  62بالمائة مقارنة مع  27سوء التغذية حاليا بحدود 

، ورؤية الحكومة وبرامجيا. فقد بذلت 2002سبلـ عاـ ىدؼ استئصاؿ الجوع وسوء التغذية استعادة ال
الجيود لمترويج لنمو أكثر تسارعًا في القطاع غير النفطي، كوسيمة لتحقيؽ نمو أكثر استدامة وتنوعا، مما 
كاف لو أثر إيجابي عمى سبؿ العيش وبخاصة في المناطؽ الريفية. وازداد االنتاج الغذائي مع تركيز 

المزارعيف والصياديف مما أسيـ بالتالي في رفع الدخوؿ الريفية. وازدادت  خاص عمى مساعدة صغار
االستثمارات العامة والخاصة في الزراعة ومصايد األسماؾ واألعماؿ الزراعية، مما عزز المؤسسات 
والتيسير وشجع المزارعيف عمى تحسيف إنتاجيتيـ. وفي حيف أف التركيز انصب بصورة مبدئية عمى إعادة 

نشاء البنية التحتية، يتـ حاليا تركيز المزيد مف الموارد واإلجراءات مع إشراؾ القطاع الخاص إعمار  وا 
والشركاء االجتماعييف عمى اإلنتاج والقضايا االجتماعية. ويمكف لمصندوؽ أف يمعب دورا ىاما مف خبلؿ 

كتسبتيا بمداف أخرى، تمويؿ المزيد مف المشروعات ومف خبلؿ التواصؿ بشأف الخبرات اإليجابية التي ا
 وتوفير التدريب والدعـ لمتعاوف بيف دوؿ الجنوب.

وأكدت أنغوال عمى مساىمتيا في التجديد التاسع لموارد الصندوؽ تضامنا مع البمداف األخرى بيدؼ دعـ  -154
المجتمعات الريفية في صراعيا ضد الفقر والجوع. وأثنت عمى عمؿ الصندوؽ، ودعمت المبادرات الجديدة 

الفقراء الريفييف لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية ولمحد مف آثار تغير المناخ، وبخاصة في القارة  لصالح
 األفريقية.

)النمسا(، ىنأ رئيس الصندوؽ عمى إعادة انتخابو وعمى اإلنجازات التي حققيا في فترتو  OEHLERالسيد  -155
أكبر وتزايد االعتراؼ بو كمؤسسة بارزة في  الرئاسية األولى. وقاؿ إف الصندوؽ اليـو قد غدا مرئيا بصورة

مجاؿ التنمية الزراعية واألمف الغذائي. وىو يتميز بتزايد انتشاره وتفاعمو مع زبائنو وبحضور قطري أوسع. 
وتبقى ميمة الصندوؽ صحيحة كما كانت عميو عمى الدواـ. ويتوجب عمى الصندوؽ السعي لتحقيؽ أىدافو 

قيؽ معدالت أعمى مف انتاج األغذية بتفاف أكبر. ولتحقيؽ ىذه الغاية، ولزيادة الجوىرية لمحد مف الفقر وتح
أثره، مف الضروري تحويؿ االلتزامات األربعة الرئيسية المعقودة بموجب التجديد التاسع لمموارد إلى حقيقة 

 ممموسة عمى أرض الواقع.

التشغيمية، بما في ذلؾ مف خبلؿ  وبناء عميو، يتوجب عمى الصندوؽ أوال االستمرار في تعزيز فعاليتو -156
توسيع نطاؽ عممياتو الناجحة، واالنخراط مع القطاع الخاص في أنشطة سبلسؿ القيمة، والسعي لتنفيذ 
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مشروعات ذكية بيئيا كممارسة اعتيادية وتعزيز المساواة بيف الجنسيف وتعميؽ الحوار السياسي مع غيره 
بيدؼ خمؽ األطر السياسية المبلئمة. ثانيا، يتوجب عميو مف الشركاء اإلنمائييف والحكومات المحمية 

االستمرار في تحسيف فعاليتو وكفاءتو مؤسسيا مف خبلؿ تقنيات اإلدارة المتقدمة والتأقمـ مع البيئة المالية 
المتغيرة وتحري أشكاؿ جديدة لتعبئة الموارد الدولية والخارجية. ثالثا، يتوجب عميو تطبيؽ اإلدارة الحازمة 

مستندة إلى النتائج بيدؼ تعزيز أثره اإلنمائي، وبالتالي اجتذاب المزيد مف الجيات المانحة وتسويغ ال
مساىماتيا فيو. وأخيرا، يتوجب عميو ضماف استخداـ التجديد التاسع لمموارد بصورة فعالة وكفؤة لفائدة 

 الدوؿ النامية األعضاء فيو.

ني لرئيس الصندوؽ، وقاؿ إف ببلده تعتبر شاىدا عمى )الفمبيف(، الذي ردد التيا .REYES JRالسيد  -157
تخصيص الصندوؽ لموارد كبيرة في ظؿ قيادة الرئيس لتمكيف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة 
والشعوب األصمية والنساء الريفيات. وقاؿ إف األنشطة التي يدعميا الصندوؽ في الفمبيف تتضمف برنامجا 

رة، بما في ذلؾ النساء، إلى مزارعيف يوجييـ السوؽ، وتعزيز المؤسسات لتحويؿ أصحاب الحيازات الصغي
المشاركة محميا لتعزيز اإلدارة، ومشروعا الستعادة استقرار أسعار األغذية مف خبلؿ دعـ التعزيزات 
السريعة إلنتاج األغذية. وأضاؼ أف ببلده اآلف عمى المسار الصحيح لتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف األرز 

بالمائة في الناتج المحمي  6، والذي يترافؽ مع تحقيقيا لنمو قياسي بأكثر مف 2013نياية عاـ  بحموؿ
. كذلؾ فقد عبر عف تقديره لممشروع االبتكاري لبناء القدرات الذي يدعمو الصندوؽ 2012اإلجمالي عاـ 

جريف في األنشطة لضماف استثمار مميارات الدوالرات التي ترد كتحويبلت سنوية مف عماؿ البمد الميا
 االقتصادية المناسبة.

وعمى خمفية السنة الدولية لمتعاونيات التي احتفمت بيا األمـ المتحدة مؤخرا، والسنة الدولية القادمة لمزراعة  -158
، يكتسب موضوع الشراكات، وىو موضوع دورة مجمس المحافظيف الحالية، أىمية 2014األسرية عاـ 

الشراكة في ببلده مثاال عف التطرؽ لتكاليؼ المعامبلت العالية وفجوات  عالية. وتتضمف األمثمة عف برامج
المعمومات التي تعيؽ وصوؿ أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواؽ مف خبلؿ إنشاء مراكز تجارة تحدد 
مواقعيا بشكؿ استراتيجي، وبرنامج آخر إلنشاء مرافؽ سبلسؿ التدريب عمى مستوى البمد بأسره لصالح 

صياديف. وتتطمع الفمبيف قدما لمعمؿ بصورة ابتكارية مع الصندوؽ في التطرؽ لمتحديات الجديدة صغار ال
التي تواجييا زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وبصورة أكثر خصوصية لمتحديات اليائمة التي يفرضيا 

 رة.تغير المناخ، وآثاره التي يمكف أف تنعكس سمبا عمى المزارعيف أصحاب الحيازات الصغي

)نيوزيمندا(، انضمت إلى مينئي السيد رئيس الصندوؽ الذي يستحؽ التينئة بصورة   GROSSOالسيدة  -159
كبيرة، كما تـ ذكره سابقا. وقالت إف الصندوؽ استعاد اكتساب زخمو ومصداقيتو الدولية تحت قيادة الرئيس 

ط الصندوؽ مف خبلؿ نوانزي، وبالتالي فيي تشجع رئيس الصندوؽ عمى االستمرار في جيوده لتنشي
دارة الموارد البشرية فيو، وتحسيف قدراتو عمى المراجعة،  التركيز عمى ميزتو النسبية وتبسيط اإلدارة المالية وا 
والشفافية، والتطرؽ لمشاكؿ انعداـ المساواة بيف الجنسيف، وضماف قدر أكبر مف التنسيؽ مع الوكالتيف 

 دوؽ أكثر خضوعا لممساءلة وأكثر توجيا نحو تحقيؽ النتائج.الدوليتيف األخرييف، وكفالة أف يغدو الصن

ونظرا لمقيمة الكبيرة التي تولييا نيوزيمندا بتعاونيا مع الصندوؽ في تنفيذ برامجو في المحيط اليادي، فقد  -161
كاف مف دواعي سرورىا الترحيب بناورو وتوفالو وفانواتو مع استونيا كأعضاء جدد في الصندوؽ. وقالت 
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بمدا جزريا صغيرًا، ويتوجب عمى الصندوؽ االستمرار في السعي  12الصندوؽ حاليا تضـ  إف عضوية
التباع أساليب براغماتية لممساعدة بصورة أكبر عمى استئصاؿ الفقر والجوع مف المناطؽ الريفية مف 

نما عمى نطاؽ العالـ  بأسره. البمداف النامية الجزرية الصغيرة، ليس عمى نطاؽ المحيط اليادي فقط، وا 

)بوتسوانا(، ىنأ الرئيس نوانزي أيضا عمى إعادة تعيينو التي يستحقيا عف جدارة.  MOLEBATSIالسيد  -161
وفي إطار الجيود المستمرة لمصندوؽ لمحد مف الفقر الريفي والترويج لؤلمف الغذائي، قاؿ إف حكومتو تدعـ 

داـ مياه الصرؼ في الزراعة في بوتسوانا، المشروع الجديد لدعـ الخدمات الريفية الرامي إلى الترويج الستخ
وىي بمد شبو قاحؿ يواجو تحديات عدـ كفاية موارده المائية. ويتوجب عمى الصندوؽ أيضا المساعدة في 

 االستجابة لشح المياه مف خبلؿ تقنيات حصاد المياه المبلئمة لممزارعيف مف أصحاب الحيازات الصغيرة.

لتي يعاني منيا المرشدوف الزراعيوف يجب أف تحؿ أيضا ألف مكوف وأضاؼ بأف مشاكؿ إيصاؿ الخدمات ا -162
تحسيف إيصاؿ خدمات اإلرشاد في المشروع الجديد المشترؾ لدعـ الخدمات الزراعية ال يكفي لتصحيح 
النواقص التي يعاني منيا المزارعوف. كذلؾ فقد واجو برنامج الحكومة لمدعـ المتكامؿ لتنمية الزراعة والذي 

، معوقات بسبب نقص المرشديف الزراعييف. وتتطمع بوتسوانا لبلستمرار في شراكتيا 2008و عاـ تـ إدخال
 مع الصندوؽ وفي التطرؽ ليذه القضايا المعقدة والعديدة الكامنة في الفقر الريفي.

 مساء. 7.40رفعت الجمسة في تمام الساعة  -163
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التي عقدت في والثبلثيف لمجمس المحافظيف  السادسةلمدورة  المحضر الموجز المؤقت لمجمسة الثالثة (3)
 .2113فبراير/شباط  14الموافؽ الخميس يـو صباحا  9.11الساعة 

 )المكسيك( Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo رئيس الجمسة: 
 )نائب رئيسة المجمس(

 المحتويات

 الفقرات 
 3-2 (مف جدوؿ األعماؿ 9البند )تقرير عف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ 

 9-4 (مف جدوؿ األعماؿ 13البند )اآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر 
 27-10 العمؿ معا في الميداف: جائزة التميز

  (تابع( )مف جدوؿ األعماؿ 7البند )البيانات العامة 
 29-28 األرجنتيف -
 30 سوازيمند -
 31 مالطة -
 33-32 موريتانيا -
 35-34 غانا -
 37-36 باكستاف -
 40-38 جميورية كوريا -
 42-41 تونس -
 45-43 جميورية الكونغو الديمقراطية -
 47-46 ىايتي -
 49-48 ممديؼ -
 51-50 توغو -
 53-52 غينيا -
 55-54 النيجر -
 57-56 غينيا االستوائية -
 59-58 الكاميروف -
 61-60 كينيا -
 63-62 نيباؿ -
 66-64 ؿالسنغا -
 69-67 جميورية تنزانيا المتحدة -
 71-70 رواندا -
 73-72 زامبيا -

 79-74 (مف جدوؿ األعماؿ 14البند )مسائؿ أخرى 
 83-80 الجمسة اختتاـ
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 .صباحا 9:10ٌدعي المجمس لالجتماع في تمام الساعة  -164

 ( GC 36/L.6)مف جدوؿ األعماؿ(  9البند )تقرير عف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ 
نائب رئيس الصندوؽ المساعد لدائرة الخدمات المالية ورئيس دائرة العمميات المالية في ) KELLEKالسيد  -165

، قاؿ إف التقرير المعروض عمى المجمس ومبلحقو يتضمف تحديثا لوضع مساىمات التجديد (الصندوؽ
أنو منذ تاريخ ىذا التقرير، قدـ  وأوضح. 2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31التاسع لموارد الصندوؽ بتاريخ 

كؿ مف الجزائر والبرازيؿ وباراغواي وفييت ناـ المزيد مف وثائؽ المساىمة، وقدـ كؿ مف النمسا وكندا 
وفيجي وفرنسا وغابوف وألمانيا والكويت ونيباؿ ونيكاراغوا والنرويج وباكستاف ورواندا والسويد المزيد مف 

في  92مميوف دوالر أمريكي، أو ما يعادؿ  1 386التعيدات حتى اآلف ويبمغ مجموع . المساىمات المالية
وأوضح أنو ما زاؿ بإمكاف الدوؿ األعضاء التي لـ تقـ بذلؾ بعد . المائة مف ىدؼ التجديد التاسع لمموارد
. في المائة مف التعيدات 73كما تـ استبلـ وثائؽ مساىمة تعادؿ . أف تعمف عف تعيداتيا لمتجديد التاسع

وبمغ مجموع المبالغ المستممة . عا الدوؿ األعضاء التي لـ تودع وثائؽ مساىماتيا بعد إلى القياـ بذلؾود
 . في المائة مف التعيدات 42مميوف دوالر أمريكي، بما يمثؿ  585ما مقداره  2013شباط /فبراير 13حتى 

 . وأحاط المجمس عمما بتقرير التجديد التاسع لموارد الصندوق -166

 GC( )مف جدوؿ األعماؿ 13 البند) المية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحراآللية الع

36/L.10) 
أيار /إلى أف المجمس التنفيذي، في دورتو االستثنائية التاسعة التي ُعقدت في مايوالجمسة  رئيسأشار  -167

مـ المتحدة لمكافحة ، اعتمد قرارا بتعديؿ مذكرة التفاىـ الموقعة بيف مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األ2012
وعمبل بذلؾ . التصحر والصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية بشأف طرائؽ اآللية العالمية وعممياتيا اإلدارية

القرار، ُأعد تقرير وتحديث بشأف ترتيبات استضافة اآللية العالمية ونظر فيو المجمس التنفيذي في دورتو 
 .مس المحافظيف لمعمـالسابعة بعد المائة وىو اآلف معروض أماـ مج

، بعد أف قدمت التقرير الوارد (نائبة رئيس الصندوؽ المساعد لدائرة خدمات المنظمة) MENONالسيدة  -168
، قالت إف مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر كاف قد GC 36/L.10في الوثيقة 
إداري موحد يديره مكتب األمـ المتحدة وضع جميع الحسابات والموظفيف في إطار نظاـ  2011قرر في 

وأوضحت أف األميف التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، في اجتماعيا المعقود في . في جنيؼ
، أبمغ مكتب مؤتمر األطراؼ أنو اضطر إلى اإلعبلف عف جميع الوظائؼ 2012تشريف الثاني /نوفمبر

قية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر، حيث عارض في اآللية العالمية باعتبارىا وظائؼ في اتفا موجودةال
. مكتب إدارة الموارد البشرية في األمـ المتحدة إجراء نقؿ بسيط لمموظفيف مف اآللية العالمية إلى االتفاقية

وأشارت إلى أف االتفاقية بدأت في تنفيذ عممية شغؿ الوظائؼ وأعربت عف أمميا في إنجازىا قبؿ نياية 
 .جنب أي انقطاع في عمؿ اآللية العالمية، لت2013آذار /مارس

وأوضحت أنو بموجب النسخة المعدلة مف مذكرة التفاىـ بيف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر  -169
والصندوؽ، ال يتحمؿ الصندوؽ مسؤولية أي عنصر ذي صمة بالموظفيف أو اإلدارة المالية لآللية 

نيـ، وأنو ليس طرفا، ولف يكوف طرفا في أي عقود توظيؼ العالمية، بما في ذلؾ اختيار الموظفيف وتعيي
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وأشارت إلى أف اإلدارة، بالتنسيؽ الوثيؽ مع االتفاقية، ممتزمة . مع موظفي أو متعاقدي اآللية العالمية
بتسريع نقؿ اآللية العالمية وموظفييا إلى االتفاقية، بما يحؿ أي مسائؿ تتعمؽ بالموارد البشرية ويقمص أي 

 .محتممة عمى الصندوؽ مسؤوليات

، قاؿ إف الصندوؽ استضاؼ اآللية العالمية (اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر) NYAID’Eالسيد  -171
التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر منذ أف ُأنشئت في مؤتمر األطراؼ، وأعرب عف تقدير أطراؼ 

بشأف تسيير اآللية العالمية   COP.10/6القرار  فمنذ اعتماد. االتفاقية لدعـ الصندوؽ ألنشطة االتفاقية
وترتيباتيا المؤسسية، كاف ثمة تعاوف رائع بيف األميف التنفيذي ورئيس الصندوؽ، وُعقد كثير مف أنشطة 
. التبادؿ المتعمقة بالموارد البشرية بيف االتفاقية والصندوؽ ومكتب األمـ المتحدة إلدارة الموارد البشرية

جراءات التي اتخذتيا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر مف شأنيا أف تؤدي، بنياية وأشار إلى أف اإل
، إلى تمديد نيائي لعقود الزمبلء في اآللية العالمية، الذيف تـ تعيينيـ جميعا مف خبلؿ 2013آذار /مارس

ديد ترتيبات جديدة وفيما يتعمؽ بتح. قنوات األمـ المتحدة وفقا لمنظاميف اإلداري واألساسي لمموظفيف
الستضافة مقر اآللية العالمية، سُتجرى مناقشة وثيقة عف مسألة الموقع الجمعي لآللية العالمية خبلؿ 

نيساف الستعراض تنفيذ االتفاقية بغية تقديميا إلى االجتماع الحادي عشر /اجتماع المجنة المقرر في أبريؿ
 .لمؤتمر األطراؼ

، يشترؾ الصندوؽ واالتفاقية في الكثير مف COP.10/6اشئ وفقا لمقرار وأوضح أنو، فضبل عف التعاوف الن -171
االىتمامات فيما يتعمؽ بممارسات إدارة األراضي المستدامة، ال سيما مساىماتيما في تحقيؽ االستدامة 

وقاؿ إنو خبلؿ مؤتمر األمـ المتحدة . الزراعية واألمف الغذائي والقضاء عمى الفقر في القطاع الريفي
أشير بوجو خاص إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التصحر، وتدىور ( 20+ريو)مية المستدامة لمتن

وأضاؼ أنو، مع المتابعة الجارية لنتائج مؤتمر . األراضي، وآثار الجفاؼ، في سياؽ التنمية المستدامة
تصحر تأمؿ في فيما يتعمؽ بالتصحر وتدىور األراضي، فإف اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة ال 20+ريو

االستفادة مف خبرة الصندوؽ، في ضوء أف التغيرات الحقيقية عمى األرض تنشأ أصبل مف المجتمعات 
 . المحمية في القطاع الريفي

وأحاط مجمس المحافظين عمما بالتقرير المتعمق باستضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة  -172
 . لمكافحة التصحر

 معا في الميدافالعمؿ : جائزة التميز
، قالت إف الغرض مف جائزة األمـ المتحدة (المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي) NOSUINالسيدة  -173

العمؿ معا في الميداف"، يتمثؿ في تكريـ الفريؽ الُقْطري عمى إنجازاتو التي تمثؿ الممارسات "لمتميز: 
وأوضحت أف الفريؽ الفائز نجح . روما مقرا لياالفضمى في مجاؿ الشراكة بيف المنظمات التي تتخذ مف 

وأشارت إلى . في استغبلؿ ميزتو النسبية ومعارفو في النيوض باألمف الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة
أنو باإلضافة إلى اعتماد موضوع الدورة الحالية لمجمس المحافظيف، أثبت حفؿ توزيع الجوائز أيضا أف 

ا الثبلث في الميداف يحدث فرقا كبيرا، حيث إف لكؿ منظمة وضعا فريدا يمكنيا التعاوف بيف وكاالت روم
 .مف تعزيز األنشطة الحرجة داخؿ سمسمة القيمة الزراعية



 GC 36 

36 

وىو أف روح التعاوف : وأضافت أف رؤساء وكاالت روما الثبلث قاموا أوال باالتفاؽ عمى ىدؼ مشترؾ -174
ب بؿ األىـ أف تمتد لتشمؿ المستوى الميداني، حيث ينبغي أال تقتصر عمى مستوى المقر الرئيسي فحس

وأضافت أف ميمتيـ الثانية . ُيترجـ الكبلـ إلى أفعاؿ ويمبي التعاوف احتياجات السكاف بصورة أكثر فعالية
تمثمت في تحديد كيفية قياس التميز في العمؿ معا في الميداف، بينما يستمر استخبلص الدروس بشأف 

مدى التعاوف وعدد : وأوضحت أنيـ حددوا ثبلثة معايير، وىي. ي المقركيفية تحسيف التعاوف ف
وأردفت أف التعاوف دائما . المشروعات التي نفذىا الفريؽ؛ واألثر الواقع عمى المستفيديف؛ ودرجة االبتكار

؛ ما يتضمف نوعا مف المجازفة وأف النجاح مرتبط بفعالية اإلجراءات التي ال تخضع دائما لمتحكـ المباشر
ففي تقييـ سريع، ال يوفَّر االئتماف دائما عندما يحيف أجمو، ال سيما عندما تكوف المسؤولية المتبادلة ال 
تزاؿ تحت التجريب، ومرتبطة باالبتكار وبناء الثقة بيف األقراف في الوكاالت المختمفة في المستوى 

 .الميداني أكثر مف ارتباطيا بالتوجييات التشغيمية

واختار الحكاـ فائزا . تـ تخفيض العدد الكبير مف المتقدميف إلى أربعة متنافسيف نيائييف وأشارت إلى أنو -175
ف شجعوا جميع األفرقة الُقْطرية المرشحة لجائزة عاـ  عمى مواصمة السعي لمفوز بالجائزة في  2013واحدا وا 

أىـ مف الجائزة في حد وأكدت أف التعاوف يؤدي إلى إدخاؿ تحسينات في الميداف ويعد اإلنجاز . المستقبؿ
 .ذاتيا

، قاؿ إف جائزة (المدير العاـ لمنظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة) GNDIIDNO AD UILIDالسيد  -176
التميز تتعمؽ بالعمؿ المشترؾ لتعظيـ األثر والنتائج عمى المستوى الُقْطري في مجاؿ النيوض باألمف 

أوضح أف الحكاـ توصموا إلى قرار جماعي بمنح الفريؽ و . الغذائي والتنمية الزراعية عمى أساس مستداـ
فقد حقؽ ىذا الفريؽ، الذي نجح في إرساء شراكة قوية تستند إلى . الُقْطري لموزامبيؽ جائزة التميز األولى

فقامت مجتمعة باستغبلؿ ما لدييا مف . تعاوف حقيقي، نتائج ما كانت لتتحقؽ لوال تعاوف المنظمات الثبلث
 .ومعارؼمزايا نسبية 

، ال سيما مف خبلؿ تولي الفريؽ الُقْطري 2008وأشار إلى أف التعاوف الناجح في موزامبيؽ بدأ منذ عاـ  -177
وأكد أف ". بناء سبلسؿ قيمة السمع األولية وروابط األسواؽ لمرابطات الزراعية"التنفيذ المشترؾ لبرنامج 

مزارع مف أصحاب الحيازات الصغيرة  17 000الفضؿ في ازدياد الفائض القابؿ لمتسويؽ لما مجموعو 
 .بنحو الثمث إنما يرجع إلى تحسف جودة المدخبلت وانخفاض خسائر ما بعد الحصاد

وأضاؼ أف الفريؽ نجح بمرور السنيف في بناء سمعة طيبة عف كفاءتو وفعاليتو وتـ اإلقرار بنتائجو  -178
 .عمبلف عمى توسيع نطاؽ تعاوف الفريؽاإليجابية مف جانب االتحاد األوروبي وحكومة موزامبيؽ، المذيف ي

وأوضح أف ىناؾ عددا مف المبادرات الجارية التي تيدؼ إلى تعزيز األمف الغذائي مف خبلؿ الحد مف 
المخاطر وتخفيؼ أثر تغير المناخ، بتمويؿ مف الصندوؽ البمجيكي لؤلمف الغذائي، والتي تتضمف مزيدا 

وأعرب عف أممو . خريف، بما في ذلؾ وكاالت األمـ المتحدةمف التعاوف بيف وكاالت روما والشركاء اآل
 .بأف يكوف فريؽ موزامبيؽ مثاال يحتذى بو لؤلفرقة الُقْطرية

 .ثـ دعا مجمس المحافظيف إلى مشاىدة فيديو يبرز التعاوف بيف الوكاالت الثبلث في موزامبيؽ -179

 .وتم عرض الفيديو -181



 GC 36 

37 

رؼ بمواصمة العمؿ مع الصندوؽ، الذي ساعد ، قاؿ إف حكومتو تش(موزامبيؽ) NSENENEIDالسيد  -181
بمده بالفعؿ عمى تنفيذ برامج ومشروعات عديدة ويقـو بالمساعدة في تنفيذ المبادرات الجارية المتعمقة 

فقد ساعدت ىذه . بالتنمية الزراعية، ومصايد األسماؾ الصغيرة، والتمويؿ الريفي، وتنمية سبلسؿ القيمة
س مشترؾ بيف منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، في األنشطة، التي أجريت عمى أسا

زيادة القدرة اإلنتاجية عف طريؽ التركيز عمى تنمية سبلسؿ القيمة واألسواؽ الزراعية ومساعدة المزارعيف 
 .عمى تعزيز تنافسيتيـ

وفاء بالتزاماتيا إزاء وكاالت وأوضح أف جائزة التميز تظير مدى تنفيذ موزامبيؽ الستراتيجياتيا اإلنمائية وال -182
وأشار إلى أف . وىنأ الفريؽ الُقْطري وأعرب عف شكره ألعضائو عمى التزاميـ المثالي. روما الثبلث

حكومتو ستواصؿ تعزيز تعاونيا مع الوكاالت الثبلث مف خبلؿ إجراء مبادرات مشتركة، كما يتضح مف 
وأوضح أف أحد . األىداؼ اإلنمائية لؤللفية خبلؿ المشروعات المختمفة التي أجريت مف أجؿ تحقيؽ

التحديات الرئيسية التي تواجو موزامبيؽ تتمثؿ في بناء القدرات مف أجؿ تمكيف السكاف عمى التكيؼ مع 
 .تغير المناخ

وقاؿ إف الفيضانات األخيرة في حوضي ليمبوبو وزامبيزي تؤكد ضرورة مواصمة االستثمار في البنية  -183
ثار االقتصادية ليذه الكوارث وتنفيذ برامج تيدؼ إلى زيادة قدرة السكاف عمى التصدي التحتية لمحد مف اآل

وأشار إلى أف الفيضانات أودت بحياة الكثيريف، وأجبرت أعدادا كبيرة عمى ترؾ أمبلكيـ، وأدت إلى . ليا
ومة لمتعامؿ مع وأوضح أف الجيود التي تبذليا الحك. تدمير المحاصيؿ والثروة الحيوانية والبنية التحتية

وأعرب عف شكره لوكاالت روما عمى . الطوارئ تتضمف توزيع البذور وغيرىا مف المستمزمات الزراعية
 .دعميا لجيود المجتمع المدني والحكومة في موزامبيؽ

 .وُقدمت جائزة التميز إلى ممثمي الفريق الُقْطري لموزامبيق -184

، قاؿ إنو يشعر بالفخر الستبلـ ىذه (ي موزامبيؽممثؿ منظمة األغذية والزراعة ف) AE NDUKNOالسيد  -185
وأعرب عف شكره كذلؾ لمشركاء في حكومة . الجائزة المتميزة نيابة عف الفريؽ الفائز في موزامبيؽ

وأوضح أف أىـ أوجو التعاوف الرئيسية بيف . موزامبيؽ المضيفة التي عممت عمى تيسير عمؿ الفريؽ
، التي "سؿ قيمة السمع األولية وروابط األسواؽ لمرابطات الزراعيةبناء سبل"الوكاالت تتمثؿ في برنامج 

 .تضطمع فييا وكاالت روما بأدوار تكاممية

غير أنو أشار إلى أف أوجو العمؿ المشترؾ األخرى تتضمف برنامج الشراء مف األفريقييف مف أجؿ أفريقيا،  -186
اخ والتكيؼ معو، وىي مسألة احتمت واألمف الغذائي مف خبلؿ الحد مف المخاطر وتخفيؼ أثر تغير المن
وأوضح أف الفريؽ بدأ في استكماؿ . مركز الصدارة مؤخرا بسبب الفيضانات الخطيرة التي ضربت البمد

جيـ مف األىداؼ اإلنمائية -مفاوضاتو لتنفيذ برنامج شامؿ لتسريع وتيرة التقدـ نحو تحقيؽ اليدؼ األوؿ
الذي يموؿ االتحاد األوروبي جزءا منو، ومف المأموؿ أف تبدأ  في موزامبيؽ،( القضاء عمى الجوع)لؤللفية 

وأشار إلى أنو برغـ إنجاز الكثير فبل يزاؿ ىناؾ المزيد المرجو تحقيقو؛ وأكد أف . األنشطة في أقرب وقت
 .الثقة كانت ىي السبيؿ إلى إرساء الشراكات الناجحة وتحقيؽ ما تـ تحقيقو حتى اآلف
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افؿ منح جوائز اإلنجازات الزراعية الذي ُعقد في موزامبيؽ إلحياء يـو ثـ عرض تجربتو في أحد مح -187
، مسمطا الضوء عمى اإلمكانيات البشرية القائمة في البمد والدور الدائـ 2012األغذية العالمي لعاـ 

 .لوكاالت روما وبرامجيا في تعزيز التغيير

ى الرؤساء التنفيذيين لمنظمات األمم وقدم ممثمو الفريق الُقْطري لموزامبيق ىدايا من موزامبيق إل -188
 .المتحدة الكائنة في روما

، أعرب عف شكره لحكومة موزامبيؽ عمى تييئة البيئة المبلئمة التي (رئيس الصندوؽ) السيد نوانزي -189
سمحت لمفريؽ الُقْطري إظيار قوة الشراكة، وشكر زمبلءه في منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 

، أعرب عف أممو بأف يجري COUSINوعمى غرار السيدة . لفكرة العبقرية إلطبلؽ الجائزةالعالمي عمى ا
وقاؿ إنو نما إلى عممو لتوه أف قادة األفرقة تمت دعوتيـ إلى سياتؿ لتوضيح . تقديـ الجائزة بصورة منتظمة

 .كيؼ كمؿ تعاونيـ بالنجاح أماـ مؤسسة بيؿ ومميندا غيتس

مشاركة في اجتماع دائرة مستديرة رفيع المستوى بشأن الشراكات رئيس الجمسة المجمس لمودعا  -191
 .3وسترد مناقشات الدائرة المستديرة في الفصل . التنمية الزراعية والريفيةألغراض تمويل 

  (تابع) (مف جدوؿ األعماؿ 7 البند) البيانات العامة
شاد بإنجازات الصندوؽ تحت ، ىنأ السيد نوانزي عمى إعادة تعيينو وأ(األرجنتيف) MDNONGISالسيد  -191

. قيادة رئيسو خبلؿ األزمة االقتصادية التي نشأت في العالـ المتقدـ ولكف امتد أثرىا إلى العالـ النامي
وأشار إلى أف الصندوؽ قاـ بتطبيؽ إصبلحات لتعزيز قدراتو التمويمية واستعرض سياساتو المتعمقة بتقديـ 

نتيف بزيادة مساىمتيا في التجديد التاسع لمموارد ثبلثة أضعاؼ، إلى وأكد أف التزاـ األرج. الخدمات المالية
جانب تعاونيا مع الصندوؽ في برامج التنمية الريفية الخاصة بيا، يعكس نظرة بمده لمصندوؽ باعتباره 

 .شريكا حيويا في النيوض بالتنمية الريفية العادلة

ثؿ الشراكات عنصرا أساسيا لتحقيؽ الزراعة وأكد أف األرجنتيف ترحب بموضوع الدورة الحالية حيث تم -192
جراء تحسينات في البنية  المستدامة صغيرة النطاؽ، وحصوؿ أصحاب الحيازات الصغيرة عمى التمويؿ، وا 

وأوضح أف إرساء الشراكات يمثؿ . التحتية واكتساب المعرفة، ومف ثـ تعتبر أداة قوية لمشموؿ االجتماعي
. ريفية الشاممة، وىو المشروع األساسي الذي يمولو الصندوؽ في األرجنتيفىدفا أساسيا لبرنامج التنمية ال

فمف بيف األدوات واالستراتيجيات الكثيرة لمشراكات، ثمة دور رئيسي لمتعاوف بيف دوؿ الجنوب، الذي 
وينبغي لمصندوؽ مواصمة التركيز عمى أىدافو المحددة، مع الوضع في . تسعى األرجنتيف إلى تعزيزه

 .ر البيئة المتغيرة والتحديات الكثيرة التي يواجييا مف أجؿ القضاء عمى الفقر الريفياالعتبا

، أثنى عمى إعادة تعييف رئيس الصندوؽ، وشكره وزمبلءه عمى جيودىـ (سوازيمند) ALDMINIالسيد  -193
وب الحثيثة لتحسيف سبؿ عيش السكاف الريفييف الفقراء في شتى أنحاء العالـ، ال سيما في أفريقيا جن

ورحب بالمساعدة التي يقدميا الصندوؽ لممزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة ليس فقط مف . الصحراء
في المائة  50وأوضح أف أكثر مف . أجؿ كسب رزقيـ بكرامة بؿ وإلطعاـ العالـ بما يفيض مف إنتاجيـ

ذ . زراعة الكفاؼمف السكاف في سوازيمند يعيشوف في المناطؽ الريفية ويعتمدوف اعتمادا شديدا عمى  وا 
رحب بموضوع الدورة الحالية، قاؿ إف سوازيمند مدينة لمصندوؽ بالكثير وأعرب عف عميؽ تقديره ألي 
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واختتـ . مساعدات توجو لمساعدة السكاف الريفييف الفقراء مف أجؿ كسب لقمة عيش كريمة وتحسيف حياتيـ
وء حالتو الصحية مما منعو مف اإلدالء حديثو قائبل إف بيانو سيجري توزيعو عمى المشاركيف نظرا لس

 .بالحديث كامبل

قاؿ إف اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى بشأف إرساء شراكات لتمويؿ ( مالطة) IDHNDلسيد ا -194
التنمية الزراعية والريفية ركز عمى بعض أىـ القضايا التي تواجو الدوؿ األعضاء، ال سيما دور أصحاب 

وأشار إلى أف إحدى القضايا الميمة األخرى . لطرؽ اإليجابية لحشد التمويؿ ليـالحيازات الصغيرة وا
تتمثؿ في كيفية الحد مف المخاطر عمى أصحاب الحيازات الصغيرة، عمى سبيؿ المثاؿ عف طريؽ تيسير 

وينبغي إيبلء مزيد . االستفادة مف تأميف المحاصيؿ، وىي آلية تعاني مف قصور تنميتيا في بعض البمداف
وأضاؼ أف الفيديو الرائع الذي تـ . مف التركيز لتعزيز استدامة اآلليات المستخدمة في نشر المشروعات

عرضو عف موزامبيؽ أظير مزارعيف يقوموف بتعميـ جيرانيـ األساليب التي يستخدمونيا في الزراعة، وىو 
د يتبيف أف النتائج الفرعية فق. أحد الجوانب الميمة في المشروع، بما يعزز فعالية قياس نتائج المشروع

 .عمى نفس درجة أىمية نتائج المشروع، وىو األمر الذي ينبغي تنميتو في المشروعات المستقبمية

، أشاد بالعمؿ القيـ الذي أنجزه رئيس الصندوؽ خبلؿ فترة رئاستو األولى وتمنى (موريتانيا)السيد ولد التاه  -195
ياؽ التعاوف مع الصندوؽ لتحقيؽ اليدؼ الطموح المتمثؿ في وفي س. لو نجاحا مماثبل خبلؿ فترتو الثانية

القضاء عمى الفقر الريفي مف خبلؿ التنمية الزراعية، اعتمدت موريتانيا نيجا متكامبل يركز عمى عدد مف 
وذكر أنو تـ التركيز عمى تييئة األوضاع المناسبة لمتنمية عف طريؽ . المجاالت التي تعزز بعضيا بعضا

رساء الشفافية وترشيد اإلنفاؽ العاـ، في جممة أمور أخرىمحاربة الفسا وأضاؼ أف الشروط المسبقة . د وا 
نشاء البنية التحتية، وتحسيف النظـ الصحية،  األخرى تتضمف تمؾ المتعمقة بالسيطرة عمى التضخـ، وا 

 .وتييئة التعميـ التقني والتدريب الميني بما يناسب احتياجات السوؽ

عداد استراتيجيات وسياسات تشاركية،  وأشار إلى أف النيج -196 يتضمف أيضا العمؿ عمى سف تشريع، وا 
وترجمتيا إلى خطط وبرامج عمؿ بحسب األىداؼ، وحشد التمويؿ البلـز لمتنفيذ، واالعتماد أساسا عمى 

ومف ثـ، فقد حققت موريتانيا مؤخرا تقدما كبيرا في القضاء عمى الفقر وتنمية القطاع . الموارد الوطنية
لزراعي، التي مف شأنيا أف تكتسب مزيدا مف الزخـ نتيجة لمموافقة مؤخرا عمى االستراتيجيات والتشريعات ا

وفي . مميار دوالر أمريكي تقريبا 0.5الوطنية ذات الصمة بالزراعة وتطبيؽ برنامج استثمار زراعي قيمتو 
 .موريتانيا في المجاالت الحيويةالنياية، أعرب عف أممو في زيادة تعاوف الصندوؽ الجدير بالتقدير مع 

، ىنأ الرئيس عمى إعادة انتخابو وقاؿ إف الصندوؽ أدى دورا رياديا (غانا) ESD’E-KSMDHالسيد  -197
في تغيير مسار زراعة الحيازات الصغيرة عمى مستوى العالـ مف خبلؿ التعاوف مع البمداف، بؿ واألىـ، 

وبمرور السنيف، أظير الصندوؽ قيمة الشراكة، . نفسيـالتعاوف مع المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة أ
وأوضح أف غانا، بالتعاوف مع الصندوؽ عمى وجو التحديد، أبرمت العديد مف . وىو موضوع الدورة الحالية

مميوف أسرة، منذ  3.5التحالفات لدعـ قطاع زراعة الحيازات الصغيرة مما أسيـ بشكؿ مباشر في تمكيف 
ففي عالـ سريع التغير تحيط بو أجواء عدـ . مشروعا في جميع أنحاء العالـ 16، مف خبلؿ 1980عاـ 

اليقيف االقتصادي والتحديات البيئية، آف األواف لنسعى إلى إرساء أنواع جديدة ومحسنة مف الشراكات مع 
 .الحكومات والجيات المانحة والقطاع الخاص والمزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة أنفسيـ
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فقد استطاعا سويا جني . اح التنمية في غانا يقترف بشراكتيا بالغة األىمية مع الصندوؽوأوضح أف نج -198
الفوائد المتبادلة لمتعاوف، مما مكف غانا مف قطع أشواط طويمة في مجاؿ التنمية الريفية والحد مف الفقر، 

ا كانت تأمؿ في أف وقاؿ إف غان. بينما اكتسب الصندوؽ قدرا أكبر مف البروز والمصداقية كشريؾ إنمائي
مف شأف إنشاء مكتب ُقْطري في أكرا أف يعزز مف اقتراب الصندوؽ مف المستفيديف، بما يسيـ في تغيير 

ودعا إلى توثيؽ التعاوف بيف وكاالت روما إذ يظير ما تـ تحقيقو . حياتيـ بينما يجري تحويؿ الصندوؽ
 . في القضاء عمى الجوع والفقر الريفيمف تآزر في التجربة الموزامبيقية بوضوح تأثير الشراكات 

، قالت إف إعادة تعييف الرئيس تأتي دليبل عمى قيادتو الحاسمة في ىذا (باكستاف) JDNJSD ةالسيد -199
وأشارت إلى أف عدـ اليقيف االقتصادي العالمي، إلى جانب الكوارث الطبيعية، وتغير . المنعطؼ الحرج

األمف الغذائي والتنمية الزراعية عمى رأس جدوؿ األعماؿ  المناخ، وتقمب أسعار الغذاء، أعادت قضايا
وأوضحت أف المجتمع الدولي يبحث عف حموؿ قابمة لبلستمرار، يمكف أف يسيـ الصندوؽ فييا . العالمي

وقد ساىـ . باعتباره منبرا عالميا ميما لمتنمية الزراعية والسياسات الزراعية واألمف الغذائي والتغذوي
ة الوعي بالدور الحيوي لبلستثمار في التنمية الزراعية والريفية في الحد مف الفقر الصندوؽ في زياد

وأكدت أف تقدير باكستاف لمصندوؽ ينعكس في مبالغ المساىمات الضخمة التي . وتحسيف األمف الغذائي
 .تقدميا لمصندوؽ

لموارد الصندوؽ، وأوضحت أف إنجازات الصندوؽ تتضمف إجراء مفاوضات ناجحة بشأف التجديد التاسع  -211
غير أف الصندوؽ  .وزيادة مبمغ التمويؿ المشترؾ، وتوسيع نطاؽ حضوره الُقْطري، وتحسيف صرؼ المبالغ

واجو تحديات عديدة أيضا، ومنيا الفجوة االستثمارية الضخمة التي تؤثر عمى قطاع الزراعة في البمداف 
تثمار جديدة في مجاؿ التنمية وشددت عمى ضرورة سعي الصندوؽ الستكشاؼ مصادر اس. النامية

وأشارت إلى ضرورة اعتماد نيج استشرافي لمواجية عدـ . الريفية، بما في ذلؾ أشكاؿ التمويؿ االبتكارية
ذ رحبت في نياية كممتيا بالجيود التي يبذليا الرئيس . األمف الغذائي الذي يؤثر عمى مميار شخص وا 

ادة حضور النساء في جميع المستويات وعمى تمكيف حتى تاريخو، دعت الصندوؽ إلى التركيز عمى زي
 .النساء في البمداف التي يعمؿ بيا

، 2012قاؿ إف العالـ شيد ارتفاعا حادا في أسعار السمع األولية في عاـ ، (جميورية كوريا) LEEالسيد  -211
تعيف وي. وظمت األسعار عند مستويات بالغة االرتفاع برغـ حدوث انخفاض طفيؼ في األسواؽ الدولية

عمى المجتمع الدولي بذؿ جيود متضافرة لتخفيؼ أثر عدـ األمف الغذائي عمى المستوى العالمي، وتحقيؽ 
 . عمى وجو التحديد 2015األىداؼ اإلنمائية لؤللفية بحموؿ 

وأوضح أف بمده أكد أىمية إرساء شراكات إنمائية عالمية وعمد إلى تعزيز التعاوف مع القطاع الخاص،  -212
ؿ لمجموعة العشريف والمنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأف فعالية المعونة، الذي ُعقد في خبلؿ قمة سو 

ورحب بموضوع الدورة الحالية، حيث إف إرساء شراكات شاممة وتعزيز المساءلة . بوساف، بجميورية كوريا
الخاص باعتباره وينبغي قبوؿ القطاع . بيف الشركاء مف شأنو أف يضع أساسا راسخا لتحقيؽ الرخاء الدولي

 .شريكا في التعاوف والتنمية عمى نطاؽ واسع

وشدد عمى ضرورة أف تسيـ خبرة . وقاؿ إف تقاسـ المعرفة بدأ يظير كنموذج جديد لمتعاوف اإلنمائي -213
. الجميورية الكورية ودرايتيا التقنية في مساعدة البمداف النامية عمى إيجاد نموذجيا اإلنمائي الخاص
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اف منذ أربعة عقود فقط يتمقى المعونة الغذائية الدولية غير أنيا استطاعت أف تقضي وأوضح أف ببلده ك
وأشار إلى أنو كاف عمى وشؾ البدء في تنفيذ . عمى الجوع والفقر لتصبح كوريا بمدا مانحا لممعونة الدولية

يدؼ تقاسـ مشروع تجريبي، وىو مشروع خبرات السياسات الزراعية ألغراض األمف الغذائي في كوريا، ب
، وأعرب عف أممو 2013المعرفة في مجاؿ التنمية الزراعية مع بمديف في آسيا وواحد في أفريقيا في عاـ 

 .وأعمف عف ترحيب جميورية كوريا بدعـ المشروع. في توسيع النطاؽ الجغرافي في السنوات القادمة

عد شيادة واضحة عمى النتائج ، ىنأ السيد نوانزي عمى إعادة انتخابو التي ت(تونس) السيد المستيري -214
وأوضح أف الصندوؽ يحرز تقدما مرضيا . اإليجابية التي تحققت خبلؿ فترة واليتو األولى رئيسا لمصندوؽ

ففي تونس، عمى . بوصفو شريكا رئيسيا في مساعدة البمداف النامية عمى بموغ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية
مية الزراعية مف خبلؿ مشروعات موجية إلى أكثر الفئات سبيؿ المثاؿ، استمر الصندوؽ في تعزيز التن

كانوف الثاني، واستجاب /يناير 14وفضبل عف ذلؾ، زار رئيس الصندوؽ البمد، بعد ثورة . تيميشا وىشاشة
 . الصندوؽ بسرعة لطمب الحكومة بتوفير تمويؿ إضافي لدعـ تنمية البنية التحتية وتعزيز التوازف الجيوي

يواصؿ تمويؿ المشروعات الجارية في تونس، إلى جانب توسيع نطاقيا، والمساعدة  وناشد الصندوؽ أف -215
وأوضح أف تونس تتطمع بالفعؿ إلى زيادة التعاوف مع . في تمويؿ المشروعات الجديدة بشروط تيسيرية

الصندوؽ لمبناء عمى المكاسب المحققة ضمف خطة أوسع في األجميف المتوسط والطويؿ ألغراض التنمية 
وأشار إلى أف زيادة مساىمة بمده في التجديد التاسع لموارد الصندوؽ يدؿ عمى تجديد دعمو . راعيةالز 

 .لعمؿ الصندوؽ

، ىنأ السيد نوانزي عمى إعادة انتخابة لفترة ثانية، (جميورية الكونغو الديمقراطية) IDHDMAIKIالسيد  -216
منطقة األمازوف وأف إمكاناتيا الزراعية  وقاؿ إف االحتياطيات الحرجية لبمده ال تفوقيا سوى احتياطيات

وأشار إلى أف جميورية الكونغو الديمقراطية وحدىا يمكف أف تطعـ . تأتي في المرتبة الثانية بعد البرازيؿ
أفريقيا بأسرىا ومع ذلؾ يعاني سكانيا أنفسيـ مف المجاعات وُيضطر البمد إلى استيراد كميات ىائمة مف 

وأشار إلى تفاقـ الضعؼ الغذائي لمبمد عمى . محميا باستخداـ نظـ ري محسنة الغذاء التي يمكف إنتاجيا
، أدى وجود مميوف الجئ رواندي إلى 1994فمنذ عاـ . مدار عقديف مف الحروب وال يزاؿ الوضع حرجا

وأصبحت آالؼ مف األسر الزراعية التي تعيش في مناطؽ الجباؿ الخصيبة في شرؽ البمد . تفاقـ األمور
 . مى المعونة الغذائية التي يوفرىا برنامج األغذية العالميتعتمد ع

بموجب التشريع الجديد بشأف الميكنة الزراعية، : وأوضح أف الحكومة بدأت في تنفيذ عدد مف التدابير -217
نشاء  3 500حيث تـ شراء  جرار؛ وتـ خفض ضرائب االستيراد المفروضة عمى المدخبلت الزراعية؛ وا 

ي؛ وتشجيع إرساء شراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص؛ وتمويؿ حمبلت لمبحوث مصرؼ لبلئتماف الزراع
طبلؽ برنامج وطني لبلستثمار الزراعي  . الزراعية؛ وا 

وأعرب عف شكره لوكاالت روما لما تقدمو مف دعـ وخص الصندوؽ بالشكر لمساعدتو ببلده في إدارة  -218
يفاد موظفيف أكفاء إلى كينشاسا يتمتعوف  بالدراية والفيـ البلزميف لجيود إعادة اإلعمار في المشروعات وا 

فجميورية الكونغو الديمقراطية تحتاج، بعد سنوات مف الصراع، إلى نفس مستوى المساعدة الذي . بمده
ومع ذلؾ، فبل يزاؿ بمده إحدى القوى المحركة الرئيسية . حصمت عميو أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية

 . في القارة
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، بعد أف أعرب عف تمنياتو بالتوفيؽ لمرئيس عمى إعادة انتخابو، أعرب عف (ىايتي) JDNESEUالسيد  -219
شكره لمصندوؽ اللتزامو بالتنمية المستدامة وتحسيف األوضاع المعيشية لممزارعيف أصحاب الحيازات 

لعمؿ، وأوضح أف الزراعة، التي تسيـ بربع إجمالي الناتج المحمي وتوفر نصؼ فرص ا. الصغيرة في بمده
ومع ذلؾ، أدى . ال تزاؿ قطاعا رئيسيا في اقتصاد ىايتي وأحد المجاالت الرئيسية التي تقـو عمييا التنمية

تغير المناخ والتحديات األخرى التي تواجو قطاع الزراعة في ىايتي إلى حدوث تقيقر حاد في ىذا القطاع 
نة السابقة كانت بالغة الصعوبة بسبب وأكد أف الس. وبدأت مساىمتو في إجمالي الناتج المحمي تتضاءؿ

 400طوؿ نوبة الجفاؼ واألعاصير المدمرة والفيضانات المتكررة، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر مف 
 . في المائة في اإلنتاج الزراعي 2.2مميوف دوالر أمريكي وانخفاض بمقدار 

ات إلعادة إطبلؽ القطاع الزراعي وأشار إلى أف وزارة الزراعة بدأت في تنفيذ برنامج لمدة ثبلث سنو  -211
استجابة لئلعبلف الرئاسي  2016في المائة بحموؿ عاـ  70إلى  50وزيادة الكفاية الذاتية مف الغذاء مف 

ونظرا ألف البرنامج يقـو عمى شراكات بيف القطاعيف . باعتبارىا سنة الزراعة والبيئة 2013الصادر في 
تي تتضمف فاعميف قطاعييف مختمفيف، يتمشى موضوع الدورة الحالية العاـ والخاص والتحالفات اإلنتاجية ال
وقاؿ إف بمده سيتقدـ بطمب لمحصوؿ عمى تمويؿ مف الصندوؽ . تماما مع رؤية ىايتي لمتنمية الزراعية

مميار دوالر أمريكي، وأعرب عف أممو  1.5حيث سيتطمب البرنامج الذي سيستمر ثبلث سنوات أكثر مف 
وأشار إلى أف التوقيت مناسب مف حيث أف الصندوؽ بدأ في وضع الممسات النيائية . يفي تمقي رد إيجاب

، وأعرب عف أممو في أف 2018-2013عمى برنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية المستند إلى النتائج لمفترة 
 . يتوافؽ مع برنامج حكومة ىايتي المستمر لمدة ثبلث سنوات

تينئة رئيس الصندوؽ عمى إعادة تعيينو، قاؿ إنو سيكوف مف المفيد ، بعد (ممديؼ) UHDFEESالسيد  -211
لمبمداف تجميع خبراتيا في تطبيؽ النموذج التعاوني لمتنمية الزراعية واقتراح تحسينات سياساتية في ىذا 

وأشار إلى أف مشروع إنعاش الزراعة ومصايد األسماؾ في أعقاب المد الزلزالي ومشروع التنويع . الصدد
عي ومصايد األسماؾ، المذيف تـ تنفيذىما في ممديؼ بمساعدة الصندوؽ، فأكد أنيما ساعدا في تعزيز الزرا

وأوضح أف إنشاء التعاونيات، . القدرات القطاعية، مف خبلؿ استحداث تكنولوجيات جديدة وزيادة الدخوؿ
قامة الروابط مع الموزعيف والمستيم كيف، جزء ال يتجزأ في كبل مع التركيز عمى زيادة اإلنتاج والتسويؽ وا 

فقد ساىـ التدريب وبناء القدرات في تعزيز المشاركة المجتمعية في مجالي اإلنتاج الزراعي . المشروعيف
ومصايد األسماؾ وتنميتيما، وتعزيز ثقة السوؽ في المنتجات الزراعية ومنتجات مصايد األسماؾ، سواء 

 . الطازجة أو ذات القيمة المضافة

العمؿ التي وفرتيا التعاونيات اإلنتاجية لممزارعيف الميمشيف وصيادي األسماؾ، ال سيما  وأوضح أف فرص -212
وأكد أف التعاونيات تشكؿ جزءا . جيات تجييز األسماؾ والمجموعات النسائية، أسيمت في تعزيز التنمية

تعمؿ مع ال يتجزأ مف نموذج سمسمة القيمة الذي استحدثتو المشروعات الممولة مف الصندوؽ وأنيا 
ونظرا لضيؽ قاعدة التنمية االقتصادية في بمده، وبرغـ . القطاعيف العاـ والخاص لتحقيؽ فوائد متبادلة

التقدـ اليائؿ الذي تحقؽ في قطاع السياحة، ال يزاؿ قطاع الزراعة ومصايد األسماؾ الدعامة األساسية 
اعة السياحة وتوسيع األسواؽ لقبوؿ وأشار إلى أف الوزارة بدأت في توثيؽ شراكاتيا مع صن. لبلقتصاد

ومف شأف إرساء شراكات محمية أف يساعد ببل شؾ عمى تعزيز . المنتجات مف تعاونيات سمسمة القيمة
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النمو في قطاع الزراعة بما يؤدي إلى زيادة األمف الغذائي، وتخفيؼ حدة الفقر، وزيادة دخوؿ المزارعيف 
 . أصحاب الحيازات الصغيرة والصياديف

، بعد أف أعرب عف ترحيبو بإعادة تعييف رئيس الصندوؽ، أشاد بجيود (توغو) MDAJOSLADد السي -213
وأعرب أيضا عف . الصندوؽ الجارية لدعـ المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة ومعركة الفقر الريفي

فة إلى شكره لوكاالت األمـ المتحدة، ال سيما منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، إضا
وأشار إلى . الشركاء التقنييف والمالييف، عمى دعـ تنفيذ البرنامج الوطني لبلستثمار الزراعي واألمف الغذائي

ترحيبو بموضوع الدورة الحالية نظرا لمدور الذي يضطمع بو صغار المزارعيف في إطعاـ األعداد المتنامية 
وأوضح . اف سبؿ عيش كريمة لممجتمعات الريفيةمف السكاف، ومعالجة اآلثار السمبية لتغير المناخ، وضم

أف توغو اعتمدت لتوىا سياسة زراعية جديدة تركز عمى قدرة الشراكات عمى تعزيز قطاع الزراعة العائمي 
 .الحديث القائـ عمى صغار المنتجيف

. الزراعي وأشار إلى أف استمرار الزيادة في الطمب عمى الغذاء يتطمب إعداد استراتيجيات لتعزيز اإلنتاج -214
ولضماف نمو زراعي مراع لمبيئة، ينبغي لمبمداف تطبيؽ تدابير تضمف تصميـ نظـ إنتاج مستدامة تتناسب 
مع األوضاع المحمية، مع تحقيؽ التآزر بيف الُنُيج شبو اإلقميمية واإلقميمية والعالمية، مف خبلؿ منابر 

رة المعونة اإلنمائية في القطاع الزراعي، في وأوضح أف حكومتو أنشأت منبرا إلدا. لمحوار وتبادؿ الخبرات
وفضبل عف ذلؾ، يستند تنفيذ مشروع دعـ التنمية . جممة أمور، في إطار اإلصبلحات التي يطبقيا البمد

الزراعية في توغو إلى إرساء نموذج شراكة ابتكاري يشرؾ منظمات المزارعيف والقطاعيف العاـ والخاص 
، بمشاركة الشركاء التقنييف والمالييف، فريقا 2010مة بمده أنشأت في عاـ وأفاد أف حكو . والمجتمع المدني

وأشار إلى أف النيج التشاركي والشمولي بالغ النجاح يمكف توسيع . خاصا عقد بالفعؿ ثمانية اجتماعات
نطاقو ليشمؿ قطاعات فرعية أخرى، مثؿ قطاع اإلنتاج الخضري والحيواني، والمصايد السمكية، وتربية 

 . حياء المائيةاأل

، بعد أف ىنأ السيد نوانزي عمى إعادة تعيينو، قاؿ إف الصندوؽ استمر (غينيا) OMAOSNO’السيد  -215
لمدة ثبلثة عقود في مساعدة صغار المزارعيف في بمده عمى تعزيز إنتاجيتيـ وقدرتيـ التنافسية في سياؽ 

إسياماتيـ في جيود الصندوؽ الرامية وأثنى عمى الدوؿ األعضاء تعزيز . معركتو لمكافحة الفقر الريفي
وأشار إلى أف الصندوؽ يسعى . إلى حفز الشراكات بيف الحكومات والمزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة

إلى تحقيؽ األمف الغذائي مف خبلؿ إرساء شراكة مع المنتجيف تركز عمى ممكية األراضي، والوصوؿ إلى 
التحتية وخدمات التدريب، ومف ثـ المساعدة في تنمية سمسمة المدخبلت واآلالت، واالستفادة مف البنية 

نشاء فرص اقتصادية مربوطة بالسوؽ، وذلؾ لمواجية التحديات الجديدة المتعمقة بالتنمية  القيمة، وا 
وأوضح أف االستراتيجية توفر الحماية لممنتجيف مف المضاربة مع تشجيع الزراعة . الزراعية المستدامة
دلة، مما يفرز روابط منتجيف وتعاونيات قوية قادرة عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي مع الربحية بتكمفة عا

 .تحسيف ظروفيـ المعيشية

وقاؿ إف غينيا ميتمة لمغاية بالتعاوف بيف دوؿ الجنوب، وأنيا بدأت مع جنوب أفريقيا وفييت ناـ في تنفيذ  -216
ادة غمة محصوؿ األرز ألصحاب مشروع الستحداث بذور محسنة وتكنولوجيا معززة، مما أدى إلى زي

أطناف لميكتار في حيف ازدادت الدخوؿ الناشئة عف زيادة إنتاجية  5طف إلى  1.5الحيازات الصغيرة مف 
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وأوضح أف الصندوؽ يتمتع بالقدرة عمى المشاركة في مثؿ ىذه الشراكات مف . المحصوؿ ثبلثة أضعاؼ
ستثمار الزراعي الخاص كبير النطاؽ، تأتي وفيما يتعمؽ باال. أجؿ تنمية صناعات النمو الزراعي

المجتمعات الريفية عمى رأس العمميات التي تشرؾ جميع الفاعميف الزراعيف الرئيسييف سواء عمى المستوى 
وأضاؼ أنو ينبغي زيادة االلتزاـ والكفاءة، في برامج الحد مف الفقر التي تدعميا . المحمي أو الوطني

ولضماف وصوؿ الغذاء . راكة العالمية مف أجؿ تنمية زراعية مستدامةالمؤسسات الشريكة، لتعزيز الش
، ُيقدر 2050مميار نسمة بحموؿ  9.2لسكاف العالـ اآلخذيف في التزايد، والذيف سيرتفع عددىـ إلى 

 . مميار دوالر أمريكي سنويا 83االستثمار البلـز بما قيمتو 

تحدثيف السابقيف في تينئة رئيس الصندوؽ عمى ، قاؿ إنو يضـ صوتو إلى الم(النيجر) UDIAOSالسيد  -217
وأشار إلى أف بمده تمقى مساعدات مف الصندوؽ لمتغمب عمى ثبلث أزمات غذائية كبرى . إعادة انتخابو

النيجريوف "خبلؿ العقد الماضي، وىو ما استجاب إليو رئيس الجميورية بإطبلؽ برنامج اطمؽ عميو اسـ 
وأوضح أف ىدؼ البرنامج ال يقتصر عمى مواجية األوضاع الدورية   .N3أو مبادرة " يطعموف النيجرييف

بؿ يمتد ليشمؿ تنفيذ إصبلحات زراعية ممتدة وحشد وحفز جميع قطاعات المجتمع بغية تنمية القدرات 
وبعد سنة مف إطبلقو، نجحت المبادرة في حشد الكثير مف المنتجيف، . اإلنتاجية لمبمد والتصدي لؤلزمات

وتحققت نتائج إيجابية، حيث ُأبـر عدد مف . لشباب والنساء، في حيازات فردية ومجتمعيةوتحديدا مف ا
ذ أعرب عف ترحيبو . الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص يتضمف جميع أصحاب المصمحة الريفييف وا 

عما مف بموضوع الدورة الحالية، قاؿ إف إحدى الشراكات األخيرة، المتعمقة بالري صغير النطاؽ، تمقت د
 . الصندوؽ

وذكر أف العممية الجارية لمصندوؽ في النيجر تتمشى مع موضوع الشراكة مع االلتزاـ بالخطوط التوجييية  -218
وأشار إلى أنيا تقـو عمى تآزر  .N3ومبادرة  2018-2013لبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية لمفترة 

وأوضح أف الصندوؽ بدأ بصورة . مانحيف آخريف وتكامؿ قوييف بيف مشروعاتيا الخاصة وتمؾ الممولة مف
متزايدة في تبادؿ خبراتو لمسماح لمفاعميف المحمييف باالضطبلع بأنشطة معينة، ومف ثـ بناء الميارات عمى 

ويجدر بالثناء بالمثؿ مشاركة الصندوؽ في أطر ومبادرات التنسيؽ والمواءمة لتبادؿ الدراية الفنية . األرض
، ومشروع الري صغير النطاؽ، والبرنامج N3طني واإلقميمي، ال سيما لتنفيذ مبادرة عمى المستوييف الو 

وأوضح أف الصندوؽ ساعد في تنمية أسواؽ . المشترؾ في إقميـ المرادي لدعـ األمف الغذائي والتنمية
لنصؼ الجممة يسيؿ الوصوؿ إلييا وتخضع إلدارة ذاتية مف قبؿ المنظمات المشتركة بيف القطاعات 

(IBO)  وذلؾ بفضؿ التنمية االقتصادية الجارية عمى مستوى البمد والتي تركز عمى إنتاج الحبوب
 والخضروات وتربية الحيوانات. 

، قاؿ إف إعادة تعييف السيد نوانزي تأتي إقرارا بما حققو (غينيا االستوائية) NAONG MIFSMSالسيد  -219
في مواصمة االستفادة مف خبرات الصندوؽ في تنفيذ وقاؿ إف بمده يأمؿ . مف إنجازات خبلؿ واليتو السابقة

البرامج التي تيدؼ إلى تحسيف حياة السكاف الريفييف، والحد مف عدـ األمف الغذائي، ووقؼ اليجرة 
وأكد أىمية تعزيز الصندوؽ شراكاتو مع الدوؿ األعضاء بغية تعزيز التنمية المحمية . الجماعية مف الريؼ

وأوضح أف حكومتو تثمف التعاوف الدولي وتحث الوكاالت . التمويؿ بشروط مريحةوتزويد البمداف النامية ب
التي تتخذ مف روما مقرا ليا عمى مواصمة توفير المساعدة الفنية لمحكومات الوطنية في معركتيا مع 

 . الفقر، التي قد تصبح أكثر فعالية وتوفيرا إذا تـ تعزيز التعاوف عمى األرض
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في ضوء السنة الدولية سعى إليجاد حموؿ مستدامة لمشكمتي الجوع وسوء التغذية، وأشار إلى أف حكومتو ت -221
مميوف دوالر أمريكي إلنشاء صندوؽ التضامف األفريقي  30فتعيدت بمبمغ (. 2014)لمزراعة األسرية 

االستئماني لؤلمف الغذائي، وسيتـ توقيع البروتوكوؿ المتعمؽ بو في مؤتمر القمة المشترؾ الثالث بيف 
وعرض مؤتمر القمة . أفريقيا وأمريكا البلتينية والمقرر عقده في ماالبو في وقت الحؽ مف ىذا الشير

فرصة جديدة لتحديد استراتيجيات لتعزيز التعاوف بيف البمداف األمريكية البلتينية والبمداف األفريقية في إطار 
يجاد مستثمريف جدد وأطر لمتعاوف الثن ائي والمتعدد األطراؼ لتحقيؽ التنمية التعاوف بيف دوؿ الجنوب وا 

وبعد أف شكر البرازيؿ ونيجيريا عمى مساىماتيما في أعماؿ القمة، قاؿ إف مساىمة . في كبل اإلقميميف
 . حكومتو في الصندوؽ االستئماني تبرز التزاميا ليس فقط بالتنمية الوطنية بؿ وبالتضامف اإلقميمي أيضا

، قالت إف إعادة تعييف السيد نوانزي تدؿ عمى ثقة جميع (وفالكامير ) DNDNGD MEUUINDالسيدة  -221
وأشارت إلى ضرورة االبتكار مف أجؿ التصدي لمتحدي العالمي المتمثؿ في تحقيؽ الزراعة . األعضاء فيو

المستدامة في ظؿ بيئة تتسـ بزيادة المنافسة عمى الموارد الطبيعية، ونقص اإلنتاج الزراعي، وتغير 
ف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا يشكموف الدعامة الرئيسية لئلنتاج وأضافت أ. المناخ

وشددت عمى ضرورة إدارة بيئة الشراكات مف أجؿ ضماف المشاركة الفعالة لجميع األطراؼ . الزراعي
. واإلنتاجالمعنية، بما في ذلؾ صغار المزارعيف والمزارعيف الشباب، في الجيد الرامي إلى زيادة اإلنتاجية 

ذ رحبت بموضوع الدورة الحالية، أثنت عمى المبادرات التي يجرييا الصندوؽ لتزويد المزارعيف أصحاب  وا 
حساب أمانة المرفق اإلسباني الحيازات الصغيرة بقدرات تمويؿ إضافي لممشروعات االبتكارية، مثؿ 

(. SASA)لحيازات الصغيرة وبرنامج التأقمـ لصالح زراعة االمشترك ألغراض األمن الغذائي ؿ لمتمًي
وأشارت إلى . وأكدت ضرورة استخداـ أغمب تمؾ القدرات في البرامج دعما إلرساء شراكات فعالة وناجحة

 . أف اإلمكانيات اليائمة لمتعاوف بيف دوؿ الجنوب ينبغي استخداميا أيضا في تعزيز الشراكات االبتكارية

زاؿ غير مفعؿ عمى أرض الواقع، وأف المزارعيف أصحاب وأضافت أف تنفيذ توصيات المنتدى العالمي ال ي -222
ف لـ يكونوا يعرفوف كيؼ تترجـ  الحيازات الصغيرة عمى وعي بااللتزامات الدولية التي قطعتيا حكوماتيـ وا 

وأوضحت أف القطاع الزراعي يحتاج أكثر مف أي وقت سبؽ إلى إيجاد . إلى قدرات إنتاج وطنية محسنة
وأردفت . ليضطمع بدوره في تحقيؽ األمف الغذائي وحماية البيئة في الوقت ذاتومصادر تمويؿ ابتكارية 

قائمة إف الشراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص يمكف أف تكوف بالغة األىمية إال أنيا تعاني مف قصور 
في ومف شأف الدمج المنظـ لمشراكات في برامج الصندوؽ . االىتماـ بيا في القطاع الزراعي في أفريقيا

وأكدت أف الكاميروف، . البمداف األفريقية أف تغير طريقة عمؿ الصندوؽ في الميداف بصورة جذرية
باعتبارىا بمدا مستفيدا مف دعـ الصندوؽ، ممتزمة بتعزيز شبكة الشركاء التقنييف الخاصة بيا في تنفيذ 

 . برامج الصندوؽ حيث يحقؽ ذلؾ وضعا مربحا لكؿ األطراؼ

، بعد تينئة السيد نوانزي عمى إعادة انتخابو، قاؿ إف بمده استطاع بدعـ مف (كينيا) KIOMEالسيد  -223
، وحقؽ 2002في المائة عاـ  3الصندوؽ والشركاء اآلخريف وقؼ اليبوط في إنتاجو الزراعي، الذي بمغ 

في المائة  56، في حيف انخفض معدؿ عدـ األمف الغذائي مف 2012في المائة في  6متوسط نمو مقداره 
وأشار إلى أف ىدؼ كينيا يتمثؿ في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية . 2012في المائة في  36إلى  2003في 

 . 2014لؤللفية بحموؿ عاـ 
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ذ شدد عمى أىمية اإلصبلحات المؤسسية مف أجؿ زيادة الكفاءة، قاؿ إف كينيا عمى وشؾ تطبيؽ أعمؽ  -224 وا 
قانونا،  131ة مراسيـ تشريعية محؿ أكثر مف إصبلحاتيا في القطاع الزراعي منذ االستقبلؿ، بإحبلؿ خمس

حوؿ المحاصيؿ والثروة الحيوانية والمصايد السمكية ومنظمة البحوث الزراعية وىيئة الزراعة والمصايد 
وأشارت إلى أف الصندوؽ استطاع أف يكوف شريكا في عممية التحوؿ ىذه وسيستمر . السمكية واألغذية

ومف ثـ، أعمنت . دوالر أمريكي في ىيئة دعـ مستمر لمبرامجمميوف  250في ذلؾ، مع ضخ أكثر مف 
 000دوالر أمريكي إلى  100 000عف عزميا زيادة مساىمتيا في الصندوؽ مف  2012حكومتو في عاـ 

 .وقد أكد ىذا االلتزاـ. دوالر أمريكي 500

قاؿ إف قطاع ، بعد الترحيب بالدوؿ األعضاء الجدد وتينئة رئيس الصندوؽ، (نيباؿ) KHDNDLالسيد  -225
الزراعة ال يزاؿ ىو المصدر الرئيسي لمدخؿ لمعظـ سكاف العالـ وأكد أف صوغ التحالفات لتعزيز استدامتو 

وأضاؼ أف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة يشكموف األطراؼ الفاعمة الرئيسية، . يمثؿ حاجة ممحة
غير أنيـ يواجيوف تحديات غير . دىـحيث يضطمعوف بدور حاسـ في إطعاـ سكاف العالـ المتزايدة أعدا

مسبوقة تتمثؿ في تغير المناخ، واألزمات المالية، واألمراض الجديدة واآلفات، ونقص النفاذ إلى 
وعمى الرغـ . التكنولوجيا واألسواؽ، مما يجعميـ أكثر ضعفا وأقؿ قدرة عمى التنافس في األسواؽ العالمية

كز بصورة متزايدة عمى صغار المزراعيف وفقرائيـ، فبل يزاؿ مف أف االستراتيجية العاممة لمصندوؽ تر 
. المزارعوف أصحاب الحيازات الصغيرة يعانوف مف التجاىؿ إلى حد بعيد في تصميـ السياسات وتنفيذىا

وأشار إلى أف الوقت قد حاف إلطبلؽ مبادرة جديدة لتييئة بيئة سياسات داعمة لزيادة االستثمارات العامة 
وشدد عمى ضرورة إيجاد أشكاؿ جديدة مف . اع زراعة الحيازات الصغيرة المستدامةوالخاصة في قط

 . الشراكات لتصميـ ترتيبات استثمار جديدة

وأشار إلى أف حكومة نيباؿ دخمت في شراكة عمى مدار ثبلثة عقود مع الصندوؽ مف أجؿ تعزيز التنمية  -226
قوية بيف القطاعيف العاـ والخاص لتعزيز  الزراعية والريفية إال أف ثمة ضرورة ممحة إلرساء شراكة

نتاج قطاع الحيازات الصغيرة والتصدي لعدـ األمف الغذائي وتغير المناخ مع ربط المزارعيف  االستثمار وا 
ذ دعا إلى إنشاء مكتب ُقْطري قوي في . أصحاب الحيازات الصغيرة بأسواؽ الصادرات عالية القيمة وا 

مائي، قاؿ إف بمده قدـ مساىمتو بالفعؿ في التجديد التاسع لموارد نيباؿ مف أجؿ تحسيف التعاوف اإلن
 . الصندوؽ وأنو يتطمع لمعمؿ مع الصندوؽ عف كثب في المستقبؿ

، ىنأ رئيس الصندوؽ عمى إعادة تعيينو وقاؿ إف الصندوؽ وقع مع حكومتو (السنغاؿ) ADLABالسيد  -227
مميوف دوالر  10.1يكي إلى جانب قرض بقيمة مميوف دوالر أمر  32.33في اآلونة األخيرة قرضا بقيمة 

مف أجؿ المشترك ألغراض األمن الغذائي ؿ حساب أمانة المرفق اإلسباني لمتمًيأمريكي في إطار 
تمويؿ برنامج رئيسي لدعـ التنمية الزراعية والريفية، وىو العممية الخامسة عشرة التي يموليا الصندوؽ في 

مميوف دوالر أمريكي حاليا، تستفيد  180.84بمغ  1979دوؽ منذ عاـ وأشار إلى أف استثمار الصن. السنغاؿ
 . أسرة ريفية، وجاري تنفيذ المشروع السادس عشر 431 000منو حوالي 

وأوضح أف المشاورات بيف األطراؼ الفاعمة في مجاؿ التنمية الريفية في السنغاؿ أسفرت عف سف تشريع  -228
رساء شراكات مدار سنتيف، وبدعـ مف الصندوؽ، استمرت في تجريب وأضاؼ أف حكومتو عمى . جديد وا 

الشراكات بيف منظمات المنتجيف وشركات القطاع الخاص، مما أسيـ في تحسيف الظروؼ المعيشية لنحو 
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وأشار إلى أف الشراكات وفرت ألصحاب الحيازات . أسرة ضعيفة في حوض الفوؿ السوداني 10 000
ازفيف بمنافذ وأرباح مضمونة بينما أمكف لمشركات تمبية الطمب الصغيرة نفاذا إلى األسواؽ وكافأت المج

وأردؼ قائبل إنو في حيف يتمثؿ دور الحكومة في وضع . بفضؿ أمف العرض مف حيث الكمية والنوعية
وشدد عمى ضرورة . إطار قانوني مناسب لمحوار السياسي، فمف الميـ صوغ الشراكات مف أسفؿ إلى أعمى

برامج، ومستويات وأىداؼ تمويؿ محددة، وتحديد معايير التقييـ لقياس أىمية تحديد مبادئ توجييية و 
 . المشروعات وفعاليتيا واستدامتيا، وذلؾ عند وضع استراتيجيات الشراكات

وقاؿ إنو مف المقرر عقد منتدى دولي حوؿ زراعة الحيازات الصغيرة، دعا الحضور إلى المشاركة فيو،  -229
ويشارؾ في تنظيـ ىذا المنتدى، الذي يعقد بالتعاوف . 2013آذار /مارس 8 إلى 6في داكار في الفترة مف 

مع الصندوؽ، رابطات المنتجيف السنغالية ورابطات المنتجيف في غرب أفريقيا، والعديد مف المنظمات 
 . الحكومية وغير الحكومية اإلقميمية والدولية، وحكومتا فرنسا والمغرب

، رحب بإعادة تعييف السيد نوانزي وأعاد التأكيد عمى (المتحدةجميورية تنزانيا ) MUEKELDالسيد  -231
وأشار إلى أف المناقشات بشأف موضوع الدورة أتاحت فرصة ميمة . مواصمة بمده في دعـ الصندوؽ

 .لبلستماع إلى أفضؿ الممارسات في الشراكات التي أثبتت نجاحا لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة

وأكد . كبرى لتحويؿ قطاعيا الزراعي، الذي يشكؿ المصدر الرئيسي لمعمؿوذكر أف بمده يجري إصبلحات  -231
أف ىذا القطاع يعمؿ عمى اجتذاب شركاء لمساعدة المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة عف طريؽ 
توسيع نطاؽ مشاركة القطاع الخاص، الذي يضطمع بدور ميـ في تسريع وتيرة نمو القطاع الزراعي عف 

وأوضح أف حكومتو أطمقت ممر النمو الزراعي الجنوبي في تنزانيا لمبدء في ". الممراتنيج "طريؽ اعتماد 
تحويؿ االقتصاد الريفي وأشار إلى أف إحدى مجموعاتيا الخمس، وىي مجموعة كيمومبيرو لؤلرز وقصب 

إلى وذكر أف الشراكة بيف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة والكبيرة أدت . السكر، تحقؽ أداء جيدا
مزارع  3 200أطناف لميكتار وتغطي بالفعؿ  6زيادة متوسط إنتاجية األرز غير المقشور مف طّنيف إلى 

 . مزارع 5 000مستقؿ مف عدد مستيدؼ يبمغ 

وأشار إلى أف حكومتو تمكنت، مف خبلؿ الدعـ المقدـ مف المكتب الُقْطري لمصندوؽ، مف البدء في  -232
الُقْطرية لتنزانيا المستند إلى النتائج، والذي يتوافؽ مع ىدؼ  استعراض برنامج الفرص االستراتيجية

وطمب إلى الصندوؽ توفير مزيد مف . مميوف شخص مف قبضة الفقر 80الصندوؽ المتمثؿ في انتشاؿ 
الدعـ مف خبلؿ نيج البرامج لتكميؿ مبادرات حكومتو، وأعرب عف ترحيبو بكوف التعاوف بيف دوؿ الجنوب 

 . ات الرئيسية لمتجديد التاسع لمموارديمثؿ أحد االلتزام

، أكد مف جديد التزاـ بمده بالعمؿ مع الصندوؽ لمصمحة المزارعيف (رواندا) NSIINADIDالسيد  -233
 .الرواندييف والتنمية في البمد، وقدـ تيانيو لمرئيس عمى إعادة تعيينو

قتصادية والحد مف الفقر وحققت وأوضح أف بمده استكمؿ المرحمة األولى مف تنفيذ استراتيجيتو لمتنمية اال -234
في المائة في غضوف خمس سنوات  45في المائة إلى  56وسّجؿ معدؿ الفقر انخفاضا مف . نتائج مبيرة

ويستمـز ىذا . في المائة أخرى 15فقط وُيستيدؼ خبلؿ السنوات الخمس القادمة تحقيؽ خفض بنسبة 
ت المانحة والقطاع الخاص المحمي والمجتمع اليدؼ الطموح إرساء شراكة حقيقية بيف الحكومة والجيا

وأضاؼ أف القطاع الزراعي مف شأنو أف يصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيؽ . المدني والجميور العاـ



 GC 36 

48 

ىذا اليدؼ، إذ يتضمف إجراء استثمارات واإلصبلح المؤسسي وبناء القدرات واالندماج في األسواؽ 
وأشار إلى . ح لتصميـ استراتيجيات مبلئمة قائمة عمى األدلةوأكد أىمية إجراء تشخيص صحي. والتغمغؿ

وشكر . أف رواندا ال تزاؿ ممتزمة باالستقرار اإلقميمي وبناء السبلـ عمى المستوييف اإلقميمي والدولي
 . لمصندوؽ دوره في رواندا والتزامو بالتنمية في بمده واإلقميـ األوسع

لمسيد نوانزي بالتوفيؽ في فترة واليتو الجديدة وأكد مف جديد )زامبيا(، أعرب عف تمنياتو  ADNADالسيد  -235
التزاـ بمده بموضوع الدورة الحالية. فقاؿ إف تحقيؽ األىداؼ المتداخمة المتعمقة بالحد مف الفقر واألمف 
الغذائي الوطني ونمو الدخؿ عمى نطاؽ واسع يتطمب تحقيؽ زيادة حادة في اإلنتاجية الزراعية، وىي التي 

بدورىا إرساء شراكات بيف القطاعيف العاـ والخاص ضرورية لمنمو الزراعي والتنمية الريفية عمى  تتطمب
أساس مستداـ. وأوضح أف ىذه الشراكات تيدؼ عمى األرجح إلى ضماف استثمار حسف التوجيو مف قبؿ 

المزارعيف باألسواؽ  القطاعيف العاـ والخاص وفرادى المزارعيف، وتوسيع نطاؽ النفاذ إلى التكنولوجيا، وربط
والمساعدة في تحسيف اإلنتاج واإلنتاجية. وأشار إلى أف زامبيا تطبؽ شراكات بالفعؿ في إطار برنامج 
التنمية الزراعية الخاص بيا. وأضاؼ أف تنفيذ الخطة الوطنية لبلستثمار الزراعي في إطار البرنامج 

اء الرئيسييف في القطاع، بما في ذلؾ الحكومة الشامؿ لمتنمية الزراعية في أفريقيا جمع بيف كؿ الشرك
والصندوؽ وشركاء التنمية اآلخريف، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمزارعيف، الذيف اتفقوا 

 عمى مجاالت األولوية المتعمقة بالتنمية الزراعية في زامبيا. 

فمطالما . ؽ لمقطاع الزراعي في زامبياوأعرب عف تقدير حكومتو لممساعدات المالية التي يقدميا الصندو  -236
. قدـ الصندوؽ الدعـ لعدد مف برامج التنمية الزراعية، وىو ما ُيظير بوضوح كيفية عمؿ الشراكات القائمة

وشّدد عمى التزاـ حكومة زامبيا بتحسيف الشراكات وتنمية الزراعة المستدامة التي مف شأنيا أف توفر الغذاء 
 . جياؿ الحالية والقادمة عمى حد سواءلشعبيا وبقية العالـ، لؤل

 (مف جدوؿ األعماؿ 14 البند) مسائؿ أخرى

، إذ أشارت إلى المناقشات التي دارت في (جميورية فنزويبل البوليفارية) SNADNEJD ASNUNالسيدة  -237
ذ تحدثت بالنيابة عف بمداف القائمة  11اليـو السابؽ بشأف البند  داف باء بؿ وبم -مف جدوؿ األعماؿ، وا 

القائمتيف ألؼ وجيـ أيضا، فقد طمبت ضمانا بأف يعكس القرار الذي سيتخذه مجمس المحافظيف بشأف 
تماما كؿ ما قيؿ  2013الميزانية اإلدارية التي تضـ الميزانية العادية والميزانية الرأسمالية لمصندوؽ لعاـ 

في ذلؾ البياف الختامي لرئيس بشأف مسألة دعـ التسيير وال سيما مبدأ المساواة بيف المغات، بما 
 . الصندوؽ

ذ شكرت رئيس الصندوؽ عمى استعداده لمتصدي لشواغؿ الدوؿ األعضاء المتعمقة بمبدأ المساواة بيف  -238 وا 
المغات، ولقرار مجمس المحافظيف بشأف الموضوع المشار إليو أعبله كذلؾ، طمبت إليو توضيح الخطوات 

ر المعتمد خبلؿ الدورة السابعة بعد المائة لممجمس التنفيذي المعقود التي سيتـ اتخاذىا فيما يتعمؽ بالمعيا
مف الوثيقة التي تحتوي عمى ( ب)20وأشارت إلى أف الفقرة الفرعية . 2012كانوف األوؿ /في ديسمبر

تنص عمى أنو، كخطوة تجاه تحقيؽ أىداؼ التجديد ( EB 2012/107/INF.12)قرارات ومداوالت تمؾ الدورة 
"، وافؽ 4ارد الصندوؽ المحددة لمجزء المتعمؽ بعمؿ مكتب سكرتير الصندوؽ مف "المجموعة التاسع لمو 
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وقؼ ترجمة الوثائؽ اإلعبلمية والمبلحؽ، عمى أساس تجريبي، مع إعبلـ : "المجمس عمى اإلجراء التالي
 ."ممثمي الدوؿ األعضاء بالوثائؽ المتأثرة في وقت مبكر

رب عف شكره لمحافظ جميورية فنزويبل البوليفارية عمى توضيح أف ، أع(رئيس الصندوؽ) السيد نوانزي -239
اإلجراء المقترح ال يتعمؽ سوى بالوثائؽ اإلعبلمية والمبلحؽ التي تعدىا اإلدارة العميا، وليس الوثائؽ 

مف جدوؿ  11وكاف قد أقر، في اليـو السابؽ، بعد مناقشة البند . األساسية التي تقدـ لممجمس التنفيذي
ؿ، بالشواغؿ التي أثارىا المجمس بشأف مبدأ التعددية المغوية الذي حفزه إجراء اعتمده المجمس األعما

وأعرب عف التزامو باستكشاؼ . التنفيذي بوقؼ ترجمة الوثائؽ اإلعبلمية والمبلحؽ التي تُقدـ إلى المجمس
الييئات الرئاسية وتحديد الحموؿ بغية ضماف تييئة أوضاع متساوية لمشاركة جميع الدوؿ األعضاء و 

 . لمصندوؽ في ىذا الشأف

  BE 2012/107/INF.12، مف الوثيقة21ولفت االنتباه إلى الفقرة التالية لمفقرة المقتبسة، وىي الفقرة  -241

، التي تنص عمى أف ُتجري اإلدارة (، مسودة المحاضرEB/107مف الوثيقة  41المدرجة أيضا تحت الفقرة )
، وعندىا يمكف 2013كانوف األوؿ /مدة حتى تاريخو خبلؿ دورة ديسمبراستعراضا لوضع التدابير المعت

وقاؿ إنو يفيـ أف التجربة المقترحة . لممجمس التنفيذي البت في اتخاذ مزيد مف اإلجراءات حسب االقتضاء
لوقؼ ترجمة الوثائؽ اإلعبلمية والمبلحؽ لمدة سنة لـ تمؽ قبوال وأف ممثمي الدوؿ األعضاء يرغبوف في 

وأكد التزامو باستكشاؼ وتحديد حموؿ بغية تييئة ظروؼ متساوية . ة البديؿ الذي تعتـز األمانة إجراءهمعرف
لمشاركة جميع الدوؿ األعضاء واألجيزة الرئاسية لمصندوؽ فيما يتعمؽ بالتعددية المغوية وأكد أنو سيتـ 

ف لـ تعرض عمى المجمس إتاحة جميع الوثائؽ المعروضة عمى المجمس التنفيذي بجميع المغات األرب ع؛ وا 
 . التنفيذي فمف تتـ ترجمتيا

، أعربت عف شكرىا لرئيس الصندوؽ عمى (جميورية فنزويبل البوليفارية) SNADNEJD ASNUNالسيدة  -241
إجابتو ولكنيا طمبت منو مزيدا مف التوضيح لمحموؿ البديمة المقترحة التي سُتعرض عمى المجمس 

 .  التنفيذي

، أكد أف جميع الوثائؽ، بما فييا المبلحؽ والوثائؽ اإلعبلمية، التي (الصندوؽ رئيس) السيد نوانزي -242
ستعرض عمى اجتماعات المجمس التنفيذي، ستترجـ إلى المغات األربع الرئيسية إذا عرضت أو حيف 

وأشار إلى أنو ليس لديو اقتراح بديؿ، ولف . 2013نيساف /عرضيا كوثائؽ لممجمس، وذلؾ اعتبارا مف أبريؿ
 .كوف ىنالؾ تخفيض أكبر في الميزانية خاصة وأنيا تستند بالفعؿ إلى تحقيؽ زيادة اسميو صفريةي

 اختتام الجمسة 
 . بيانا ختاميا يرد كامؿ نصو في الفصؿ الرابع( رئيس الصندوؽ) السيد نوانزيألقى  -243

ة االفتتاحية، فبعد الحفم. أبرز النقاط التي أثيرت في دورة مجمس المحافظيف رئيس الجمسةواستعرض  -244
التي تضمنت رسائؿ وبيانات مف شخصيات بارزة، أعاد المجمس تعييف السيد نوانزي لفترة رئاسية ثانية، 

وأوضح أف المناقشة بشأف التمويؿ تشكؿ . مما يدؿ عمى الثقة التي يولييا أعضاء المجمس لرؤيتو وقيادتو
يجابية يجدر تكرارىا تخاذ قرارات بشأف التقارير؛ وُأطمع المجمس عمى وأشار إلى أنو تـ ا. ممارسة جديدة وا 

التقدـ الجيد الجاري إحرازه فيما يتعمؽ بالتجديد التاسع لموارد الصندوؽ؛ وأضاؼ أف الصندوؽ رحب بثبلثة 
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واختتـ أعماؿ الدورة معربا عف إعجابو بعمؿ رئيس الصندوؽ وموظفيو، بما في ذلؾ الذيف . أعضاء جدد
 .أرض الواقع يعمموف مع الحكومات عمى

 . والثبلثيف لمجمس المحافظيف السادسةوأعمف انتياء أعماؿ الدورة  -245

 . بعد الظير 2.10ُرفعت الجمسة في تمام الساعة  -246
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 الفصل الثالث من تقرير مجمس المحافظين

 ألغراضالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمحافظي الصندوق: الشراكات  -باء
 يفيةتمويل التنمية الزراعية والر 

 
 

 الخمفية -247
أحدث الرئيس نوانزي المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمحافظي الصندوؽ استجابة لنداءات وجييا 

عمى فرصة أكبر لتبادؿ اآلراء والخبرات في الدورة السنوية لمجمس  لمحصوؿمحافظو الصندوؽ 
تراتيجيات حوؿ القضايا ىذه المائدة لتكوف بمثابة منتدى لممحافظيف لوضع االسوصممت المحافظيف. 

 
 

 

 
 

Enabling poor rural people 
to overcome poverty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSION NOTE 
 

Governors’ round table: 
Partnerships for financing agricultural 
and rural development 

 

 

Thursday, 14 February 2013 
10.00 a.m. – 12.00 p.m. 
Italian Conference Room 

 مذكرة نقاش

 تديرة رفيعة المستوى لمحافظي الصندوق:المائدة المس تديرة رفيعة المستوى لمحافظي الصندوق:المائدة المس

 تمويل التنمية الزراعية والريفية ألغراضالشراكات 
 2013فبراير/شباط  14الخميس، 
 ظيرا 12.00 –صباحا  10.00

 اقاعة مؤتمرات إيطالي
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الرئيسية التي تؤثر عمى المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة، والسكاف الريفييف الفقراء. كذلؾ فإف 
يساعد عمى صياغة استراتيجيات وبرامج الصندوؽ مف خبلؿ االستفادة مف مدخبلت الذي توفره الُمدخؿ 

مندوبا مف  17دولة عضو: منيا  91وتجارب محافظي الصندوؽ. شارؾ في ىذا الحدث ما مجموعو 
بالمائة(، بما في  49مف القائمة جيـ ) 67وبالمائة(،  51مف القائمة باء ) 6بالمائة(، و 74القائمة ألؼ )

 ذلؾ سبعة محافظيف. 

 فريق الخبراء والمناقشات -248

مكسيكية في ، الممثؿ الدائـ لمواليات المتحدة الMiguel Ruiz Cabañas Izquierdoالمقرر: سعادة السفير 
 الصندوؽ، ونائب رئيسة مجمس محافظي الصندوؽ. 

 المتحدثوف:

 السيد كانايو نوانزي، رئيس الصندوؽ

دارة المعرفة في الصندوؽال، نائب  Carlos Seréالسيد   رئيس المساعد لدائرة االستراتيجية وا 

في إندونيسيا،  Mars, Incorporatedوتبع عرض شريط فيديو قصير حوؿ شراكة عقدىا الصندوؽ مع شركة 
 دقيقة بيف المشاركيف. 80مناقشات لمدة 

 وأما القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتيا فيي عمى النحو التالي: -249
  أكد رئيس الصندوؽ السيد نوانزي، عمى الحاجة إلى التركيز عمى توسيع نطاؽ النجاحات التي حققيا الصندوؽ حتى

الصػػػغيرة محػػػور اسػػػتراتيجيات االسػػػتثمار الجديػػػدة ألغػػػراض التنميػػػة تاريخػػػو، وضػػػماف أف يشػػػكؿ أصػػػحاب الحيػػػازات 
الزراعيػػة والريفيػػة. وتعتبػػر الشػػراكات حيويػػة لتحقيػػؽ نتػػائج مثمػػرة، وشػػمولية، ومربحػػة، ومسػػتدامة. بعدئػػذ سػػمط السػػيد 

Carlos Seré اـ، الضوء عمى الحاجػة إلػى خمػؽ تعػاوف ثبلثػي األطػراؼ بػيف المػزارع والقطػاع الخػاص والقطػاع العػ
اآلخػريف. وأمػا التحػدي فيتمثػؿ فػي االسػتمرار والمكمػؿ مػف جيػة أخػرى ألدوار بحيث يمعب كؿ منيـ دوره المنفصؿ، 

الطمػب المتنػامي بصػورة مطػردة عمػى الغػذاء فرصػا جديػدة ألصػحاب الحيػازات إذ يخمؽ في بناء الثقة بيف الشركاء. 
 .شمولي وتعد الشراكات مفتاح ترجمة ىذه الفرص إلى نمو ،الصغيرة

  بمػدانيـ مػف خػبلؿ المصػارؼ المركزيػة والتجاريػة، وأف مسػاعدة الصػندوؽ فػي األمػواؿ تػوفر أشار مندوبوف عدة إلػى
سػتكوف مفيػػدة فػػي مسػػاعدتيـ عمػػى تطػػوير أدوات إلطػػبلؽ العنػاف ليػػذا التمويػػؿ وتوجييػػو نحػػو الزراعػػة. وكػػاف ىنػػاؾ 

طػاع المػالي لمسػاعدة الزراعػة بصػورة أفضػؿ. وتػـ تشػاطر مقلالتحػوؿ فػي الثقافػة المؤسسػية ضػرورة اتفاؽ عاـ عمػى 
األمثمة مف قبؿ عدد مف المندوبيف حوؿ كيفيػة قيػاميـ بتعبئػة المزيػد مػف التمويػؿ لمزراعػة مػف خػبلؿ األمػواؿ النظيػرة 

 و/أو مخططات الضماف.

 كات ألغػػراض تمويػػؿ كػذلؾ أكػػد المشػػاركوف عمػػى المسػػؤولية والػػدور اليػػاـ الػػذي يضػطمع بػػو القطػػاع العػػاـ فػػي الشػػرا
تجػػاوز مجػػرد خمػػؽ البيئػػة المواتيػػة إلػػى تعزيػػز تػػدخبلت مخصوصػػة مثػػؿ الػػري، واالئتمػػاف الصػػغري، ي ، بمػػاالزراعػػة

وغيرىما مف الخدمات األخرى. ويمكف لحيادية الصندوؽ وخبرتو في التوسط في الشراكات أف تشكبل مسػاىمة بّنػاءة 
 لمغاية في ىذا المضمار.

 المزيد مف االستثمار فػي الزراعػة، وبخاصػة فػي الزراعػة األسػرية ألصػحاب الحيػازات ضرورة ى كذلؾ تـ االتفاؽ عم
برفد وثيؽ لجودة وأثر مثؿ ىذه االسػتثمارات. إذ يمكػف لبلسػتثمارات الزراعيػة وعمى وجوب أف يترافؽ ذلؾ الصغيرة، 

تدامة البيئيػػػة، واألثػػػر االجتمػػػاعي أف تولّػػػد جممػػػة واسػػػعة مػػػف الفوائػػػد اإلنمائيػػػة إذا تطرقػػػت أيضػػػا ألمػػػور مثػػػؿ االسػػػ
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والحضاري، والتغذية. وال بد مف احتراـ حقوؽ الفقراء وأصحاب الحيازات الصغيرة المتعمقة بوصوليـ إلى األراضي، 
 والمياه، والموارد الطبيعية األخرى.

 يجػػاد وسػمط العديػد مػف األعضػػاء الضػوء عمػى دعميػػـ لعمػؿ الشػركاء مػػف القطػاع الخػاص عمػػى وجػو الخصػوص إل
تقنيػػات جديػػدة وأفضػػؿ الممارسػػات الراميػػة إلػػى زيػػادة اإلنتاجيػػة الزراعيػػة. واعتبػػر العمػػؿ الػػذي تقػػوـ بػػو لجنػػة األمػػف 

عريضة لمبػادئ االسػتثمارات  ممكيةكذلؾ األمر بالنسبة لمعممية االستشارية لتطوير وضماف  ؛الغذائي أولوية قصوى
 الزراعية المسؤولة.

 خرى: األثر الكبير لتغير المناخ عمى أصحاب الحيازات الصغيرة، واليجرة مػف البيئػات وتضمنت النقاط الرئيسية األ
وأىميػػة التعمػيـ فػػي إدارة التغييػرات بػػيف األجيػاؿ التػػي تػؤثر عمػػى المػزارعيف أصػػحاب  ؛الريفيػة إلػى البيئػػات الحضػرية

راتيجيات الخاصػة بالشػراكات الحيازات الصغيرة، والحاجة إلى النظر في موضوع مصايد األسماؾ عنػد وضػع االسػت
الشػراكات مػع المؤسسػات الماليػة األخػرى، إلرسػاء والوصػوؿ إلػى سػبؿ أكثػر فعاليػة  ؛ألغراض تمويؿ التنميػة الريفيػة

 وأىمية وضع أصحاب الحيازات الصغيرة في مركز أي استراتيجية لمشراكة. 

عّبر المحافظوف ورؤساء الوفود عف  مشتركا في ىذه المائدة، 70وبناء عمى التغذية الراجعة مف أكثر مف  -251
 دعميـ القوي لبلستمرار في عقد موائد مستديرة لممحافظيف في السنوات القادمة.
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 الفصل الثالث

 بيانات عامة أخرى –جيم 

 بيان ممثل بوركينا فاسو
جمػػس، وأعضػػاء أوال، وبالنيابػػة عػػف وفػػد بوركينػػا فاسػػو، اسػػمحوا لػػي أف أتقػػدـ بخػػالص التيػػاني لػػؾ، سػػيدتي رئيسػػة الم

مكتب مجمس المحافظيف، الضطبلعكـ بيذه المسؤولية الكبيرة لقيادة عمؿ الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محػافظي 
 الصندوؽ.

لػػؾ وألعضػػاء مكتػػب مجمػػس المحػػافظيف  2013دعػػوني أيضػػا، وبالنيابػػة عػػف وفػػد بػػبلدي، أنقػػؿ أحػػر التمنيػػات لعػػاـ 
 ة سبلـ وصحة ونجاح.وألسرة الصندوؽ بأكمميا؛ عساىا تكوف سن

أود أف أعبر عف الرضا الكامؿ عمى عمؿ خامس رئيس لمصندوؽ، السيد كانايو نوانزي، منذ توليو ىذا المنصػب فػي 
، وطػػواؿ فتػػرة رئاسػػتو لمكافحػػة الفقػػر المػػزمف وانعػػداـ األمػػف الغػػذائي فػػي عػػالـ يواجػػو 2009بدايػػة شػػير أبريؿ/نيسػػاف 

 دية.قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية ج

لقد عمؿ السيد كانايو ببل كمػؿ وال ممػؿ فػي جميػع أنحػاء العػالـ لضػماف أف تكػوف الزراعػة موجػودة بصػورة بػارزة عمػى 
جػداوؿ األعمػاؿ اإلنمائيػػة الدوليػة، وبخاصػة فػػي بػبلدي بوركينػا فاسػػو، إلرسػاء شػراكة مثمػػرة ولمتػرويج لزراعػة مجديػػة 

 ومتينة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة.

انعقػػاد الػػدورة السادسػػة والثبلثػػيف لمجمػػس محػػافظي الصػػندوؽ مػػع نيايػػة الفتػػرة الرئاسػػية األولػػى لمسػػيد كانػػايو يتػػزامف 
نوانزي، رئيس الصندوؽ، الذي يحظى بإجماع دعـ الدوؿ األعضاء في الصػندوؽ كشػخص يتمتػع بكفػاءات أكاديميػة 

 ة.وأخبلقية، وبسبب رؤيتو الواقعية والعممية لقضايا التنمية الزراعي

وينتيز وفد ببلدي ىذه الفرصة لمثنػاء عمػى السػيد نػوانزي، وعمػى الصػندوؽ كمػو، وعمػى جميػع المؤسسػات والكيانػات؛ 
أي بالمختصر عمى جميع العامميف عمى تحسيف الظروؼ المعيشية لسكاف الريػؼ وتحقيػؽ األمػف الغػذائي فػي البمػداف 

 النامية.

يد التاسع لمػوارد الصػندوؽ، نػود أف نعبػر عػف تقػديرنا لبللتػزاـ القػوي وفي سياؽ تقرير ىيئة المشاورات الخاصة بالتجد
الػذي أبدتػو الػدوؿ األعضػاء، عمػى الػػرغـ مػف تػدىور االقتصػاد العػالمي، ممػا مّكػػف الصػندوؽ مػف تحقيػؽ نتػائج مثيػػرة 

 ، كمؤشر عمى اىتماميا بعمؿ الصندوؽ لمحاربة الجوع.2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31لبلنتباه بتاريخ 

إننا عمى ثقة مف أف جميع الػدوؿ األعضػاء فػي الصػندوؽ، وجميػع الجيػات المانحػة، سػوؼ تكػّرس المزيػد مػف الجيػد 
وتبذؿ المزيد مف التضحيات لبناء قدرات الصندوؽ مف خبلؿ مساىماتيا في الوقت المحدد في التجديد التاسػع لمػوارد 

 الصندوؽ.

 25ما تـ اإلعبلف عنو لمتجديد التاسع، والذي يمثػؿ زيػادة قػدرىا وتؤكد حكومة بوركينا فاسو عمى مستوى مساىمتيا ك
، 2012أكتوبر/تشػريف األوؿ  8بالمائة عف مساىمتيا في التجديد الثامف لمموارد. وقد تـ إيداع وثيقة المساىمة بتػاريخ 

 واتخذت جميع اإلجراءات العممية لتسديد المبمغ.

 سيدى الرئيس،
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الفرصػة، بػدعـ مػف الصػندوؽ، لتعزيػز المعرفػة ألغػراض تقويػة  2012-2010رت الفتػرة بالنسبة لبوركينا فاسو، فقػد وفػ
المكاسب مف الكفاءة، مع اليدؼ النيػائي المتمثػؿ فػي تحقيػؽ أىػداؼ النمػو المتسػارع، واسػتراتيجية التنميػة المسػتدامة 

، الػذي يمثػؿ اإلطػار الموحػد 2015-2011، والبرنػامج الػوطني لمقطػاع الريفػي لمفتػرة 2015-2011لبوركينا فاسو لمفتػرة 
 لجميع المشروعات/البرامج اإلنمائية التي باشر بيا الشركاء الماليوف والتقنيوف.

ضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، سػػػيرّكز الصػػػندوؽ عمػػػى االتسػػػاؽ، واالبتكػػػار، وبنػػػاء الشػػػراكات، وحػػػوار السياسػػػات. وسيسػػػتخدـ  وا 
مػػف التعػػاوف والمسػػاءلة المشػػتركة. كػػذلؾ تمػػت  الصػػندوؽ خبرتػػو فػػي مجػػاؿ تعزيػػز فعاليػػة وأثػػر عممياتػػو ضػػمف إطػػار

 دعوة القطاع الخاص لتوفير السمع والخدمات لممجموعات الريفية.

وسيتـ تحري ُنيج جديدة لتمويؿ طرائؽ التنمية الريفية والزراعية، كما سيتـ اقتناص الدروس المسػتفادة مػف المسػاعدة  
 ابة ومربحة لمسكاف الريفييف.اإلنمائية التقميدية، مما سيستخدـ لجعؿ الزراعة جذ

ويتطمب ذلؾ مف الصندوؽ ومف الشركاء المالييف والتقنييف دعـ المبادرات المستندة إلػى التعػاوف المثمػر الػذي يشػترؾ 
فيو جميع أصحاب المصمحة، بما في ذلؾ المجموعات الريفية، لجية تقاسـ المعرفة وتعبئة الموارد. وبناء عميػو، فػإف 

كؿ جوارحو الموضوع المحوري لمدورة السادسة والثبلثيف لمجمس المحافظيف؛ أال وىو قػوة الشػراكات: وفد ببلدنا يؤيد ب
 إرساء التحالفات لصالح الزراعة المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة.

 سيدي الرئيس،

ميػار شػخص م 2بالمائػة عمػى األقػؿ مػف األشػخاص مػدقعي الفقػر فػي العػالـ فػي المنػاطؽ الريفيػة، ويعػيش  70يعػيش 
عمى أقؿ مف دوالريف يوميا. ويعد وضع األغذيػة والفقػر معوقػا أمػاـ التػدخبلت اإلنمائيػة فػي بمػداننا فػي أفريقيػا جنػوب 
، وفػي بوركينػػا فاسػػو عمػى وجػػو الخصػوص. وتػػدعو مثػػؿ ىػذه األرقػػاـ إلػى تضػػامف دولػػي  الصػحراء عمػػى وجػو العمػػـو

 ف يواجيوف في العالـ بأسره اآلثار السمبية لتقمبات المناخ.يشركنا جميعا بيدؼ التخفيؼ مف معاناة أولئؾ الذي

عمػػى مػػدى السػػنوات العشػػر الماضػػية، اتصػػفت أنمػػاط الزراعػػػة فػػي بوركينػػا فاسػػو بمواسػػـ متعاقبػػة مػػف فػػوائض فػػػي 
المحصػوؿ، إلػى عجػوزات فػي المحصػػوؿ، بسػبب اليطػوالت المطريػة المتفاوتػة ذات التوزيػػع غيػر المتػوازف. وفػي يػػـو 

-2012، تبنػػى مجمػػس الػػوزراء تقريػػرا عػػف النتػػائج النيائيػػة لمموسػػػػـ الزراعػػي الرعػػػػػوي 2013فبراير/شػػباط  7ء األربعػػا
. حيث أشارت التقديرات إلػى أف إنتػاج الحبػوب )الػذرة الرفيعػة، والػدخف، والػذرة، واألرز، وغيرىػا( قػد ارتفػع إلػى 2013

بالمائػػة عػػف الوسػػطي العػػاـ  26.9وعػػف السػػنة الماضػػية، بالمائػػة  33.6طنػػا، أي بزيػػادة قػػدرىا   8984 544حػػوالي 
 لمسنوات الخمس الماضية.

أطنػػاف، أي بزيػػادة  869 806أمػػا إنتػػاج المحاصػػيؿ الغذائيػػة األخػػرى )البقوليػػات، والػػدرنيات، وغيرىػػا( فيقػػدر بحػػدود  
 ات الخمس الماضية.بالمائة مقارنة بالوسطي العاـ لمسنو  29.9وبالمائة مقارنة بالسنة الماضية  19.2قدرىا 

 16.5بالمائػة عػف السػنة الماضػية، و  28.1طنػا بزيػادة قػدرىا  1 043 164وازداد إنتاج المحاصيؿ النقدية ليصؿ إلػى 
إلػى حػد كبيػر  2013-2012بالمائة عف وسطي السنوات الخمس الماضػية. ويعػود سػبب الفػائض فػي اإلنتػاج لمموسػـ 

لى توّزعيا الجيد مف الناحية الزمانية والمكانية.إلى اليطوالت المطرية غير النمطية التي   سجمت، وا 

 وقد اتخذت الحكومة اإلجراءات التالية لضماف إدارة مبلئمة لمفائض مف الحبوب:

 جمع وتخزيف الفائض مف الحبوب مف قبؿ مجموعات قروية و/أو تعاونيات؛ 
  ئ؛شراء وتخزيف الفوائض مف قبؿ المجتمع الوطني إلدارة مخزونات الطوار 
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 .تدريب منظمات المزارعيف عمى إدارة المخزونات 
 وتتطمب كؿ ىذه المبادرات دعما مف الدولة، ومف الشركاء اإلنمائييف، مف خبلؿ تجميع الموارد المالية والمعرفة.

وأخيرا، اسمحوا لي، سيدي الرئيس، أف أنقؿ شكر وامتناف السمطات العميا في ببلدي لتدخبلت الصػندوؽ التػي عػادت 
 ائد جمة عمى السكاف في بوركينا فاسو، وبخاصة السكاف الريفييف منيـ.بفو 

وبصػػورة مشػػابية، أود أف أؤكػػد مجػػددا عمػػى تقػػديري لمصػػندوؽ، مؤسسػػتنا المشػػتركة، ولمسػػيد كانػػايو نػػوانزي، وتينئتنػػا 
 لمنتائج اإليجابية التي حققيا الصندوؽ تحت قيادتو خبلؿ فترتو الرئاسية األولى.

 وشكرا لكـ.
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 بيان ممثل بوروندي

بالنيابة عػف حكومػة بورونػدي، أود أف أبػدأ كممتػي بتينئػة الػدكتور كانػايو نػوانزي عمػى إعػادة انتخابػو رئيسػا لمصػندوؽ 
 الدولي لمتنمية الزراعية.

اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أف أنتيز ىذه الفرصة ألثنػي عمػى قيػادتكـ وعمػى جػودة إدارة ىػذه المؤسسػة اليامػة تحػت 
وليتكـ. وانػػا ممػػتف عمػػى وجػػو الخصػػوص لمػػدعـ الػػذي قدمػػو الصػػندوؽ باسػػتمرار لبورونػػدي خػػبلؿ فتػػرة رئاسػػتكـ مسػػؤ 

األولى: وبفضؿ التػزاـ الصػندوؽ المخمػص، اسػتفادت بوركينػا فاسػو مػف االسػتثمارات فػي الحػد مػف الفقػر الريفػي عمػى 
 مستوى غير مسبوؽ.

ىػػذه الػػدورة السادسػػة والثبلثػػيف لمجمػػس محػػافظي الصػػندوؽ، كػػذلؾ فإنػػو لمػػف دواعػػي سػػرور بورونػػدي أف تشػػارؾ فػػي 
والذي يتمثؿ موضوعيا المحوري في "قوة الشراكات: إرسػاء التحالفػات لصػالح الزراعػة المسػتدامة ألصػحاب الحيػازات 

 الصغيرة".

نظمػػػات إذ تعػػػد الشػػػراكات موضػػػوعا مبلئمػػػا ليػػػذه الػػػدورة لمجمسػػػنا. فالشػػػراكات عاليػػػة الجػػػودة بػػػيف الحكومػػػات، والم 
القاعديػػة، وأصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة والجيػػات المانحػػة تشػػكؿ مسػػاىمة ال غنػػى عنيػػا لمسػػاعدة السػػكاف الػػريفييف 

 الفقراء في التخمص مف قبضة الفقر.

وتتصػؼ الػببلد  Kوبالنسبة ألولئؾ الػذيف ىػـ عمػى معرفػة ببورونػدي، فػإف اقتصػادنا يعتمػد أساسػا عمػى زراعػة الكفػاؼ
بالمائػػة مػػف إجمػػالي السػػكاف(، إال أف المػػزارع مفتتػػة )إذ تتػػراوح  95السػػكاف الػػريفييف )أكثػػر مػػف  بنسػػبة عاليػػة جػػدا مػػف

ىكتػػار(، واإلنتػػاج مػػنخفض لمغايػػة. وقػػد تفػػاقـ ىػػذا الوضػػع المتػػردي بصػػورة كبيػػرة بسػػبب  0.5حجوميػػا بمػػا يقػػؿ عػػف 
ة الرئيسػػي بػػالببلد، ممػػا أدى إلػػى الحرائػػؽ التػػي نشػػبت فػػي السػػوؽ المركػػزي فػػي بوجػػامبورا، وىػػو مرفػػؽ تخػػزيف األغذيػػ

سػنة. ونػػود أف ننتيػػز ىػػذه  15إلحػاؽ أضػػرار كبيػػرة بػالببلد التػػي كانػػت قػػد خرجػت لمتػػو مػػف حػرب أىميػػة امتػػدت عمػػى 
 الفرصة لنناشد المجتمع الدولي، وبخاصة الصندوؽ، لدعمنا في وقت الحاجة ىذا. 

جديػدة المعروفػة باسػـ الشػراكة الجديػدة لتنميػة أفريقيػا، وكما ىي الحاؿ بالنسبة لبمػداف أخػرى تنضػوي ضػمف الشػراكة ال
( 2( خمػػؽ البيئػػة المواتيػػة لمتػػرويج لتنافسػػية أكبػػر فػػي القطػػاع الريفػػي الزراعػػي؛ )1فقػػد التزمػػت بورونػػدي بمػػا يمػػي: )

 بالمائػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي، وتعبئػػة المػػوارد المطموبػػة لبلسػػتثمارات ذات 6الوصػػوؿ إلػػى معػػدؿ نمػػو مسػػتيدؼ قػػدره 
بالمائػػة مػػف الميزانيػػة الوطنيػػة لمقطػػاع الزراعػػي بمػػا يتػػواءـ مػػع االلتزامػػات المعقػػودة فػػي  10( تخصػػيص 3الصػػمة؛ )

( إيجػػاد إطػػار تنسػػيقي لمتمويػػؿ 4؛ )2004مػػؤتمر رؤسػػاء حكومػػات ودوؿ االتحػػاد األفريقػػي المنعقػػدة فػػي مػػابوتو عػػاـ 
السػياؽ، أود أف أشػكر الصػندوؽ عمػى الػدعـ الػذي وفػره الثنػائي ومتعػدد األطػراؼ الموجػو لمقطػاع الزراعػي. وفػي ىػذا 

لبورونػػدي فػػي صػػياغة الخطػػة الوطنيػػة لبلسػػتثمار الزراعػػي، والتػػي اعتبػػرت خطػػوة حاسػػمة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ الجيػػؿ 
 الثاني مف اإلطار االستراتيجي لمنمو والحد مف الفقر.

 دعمكـ لمقطاع الزراعي فييا.سيدي رئيس الصندوؽ، أود أف أشكركـ نيابة عف ببلدي حكومة وشعبا ل

فػػػي سػػػياؽ اسػػػتعراض منتصػػػؼ الفتػػػرة لبرنػػػامج الفػػػرص  2012وقػػػد أثبتػػػت دراسػػػات األثػػػر التػػػي أجريػػػت خػػػبلؿ عػػػاـ 
االسػػتراتيجية القطريػػة لبورونػػدي أف المشػػروعات التػػي يموليػػا الصػػندوؽ قػػد حققػػت إسػػياما كبيػػرا فػػي الحػػد مػػف الفقػػر 

 ؼ المجتمعات المستيدفة في مقاطعات العمميات.وتحسيف األمف الغذائي والتغذية بيف صفو 
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، أكػػػدتـ مجػػددا عمػػػى التػػػزاـ الصػػػندوؽ بػػػدعـ 2012سػػيدي رئػػػيس الصػػػندوؽ، عنػػػدما زرتػػـ بورونػػػدي فػػػي مػػػارس/آذار 
بورونػػدي فػػي تنفيػػذ اإلطػػار االسػػتراتيجي لمجيػػؿ الثػػاني لمنمػػو والحػػد مػػف الفقػػر، والخطػػة الوطنيػػة لبلسػػتثمار الزراعػػي، 

 نوف لمغاية. وليذا فإننا ممت

قػوة الشػراكات: إرسػاء التحالفػات لصػالح  - لقد أدركت حكومة بورونػدي ومنػذ زمػف طويػؿ أىميػة موضػوع ىػذه الػدورة
الزراعة المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة. وقد شكؿ ذلؾ حجز الزاوية فػي الخطػة الوطنيػة لبلسػتثمار الزراعػي، 

لتنميػة الزراعيػة، بيػدؼ ضػماف األمػف الغػذائي والتغذيػة الجيػدة، سػواء مف خبلؿ بناء الشراكات العامة والخاصػة فػي ا
 لجية الكمية أو النوعية.

وبما يتماشى مع استراتيجية الحد مف الفقر، يشػكؿ حػوار السياسػات بػيف الدولػة والقطػاع الخػاص أحػد األعمػدة القويػة 
خػاص فػي تنفيػذ البرنػامج ورصػده، مػع زيػادة لمخطة الوطنية لبلستثمار الزراعي، مما يضػمف انخراطػا فعػاال لمقطػاع ال

مسػػػاىمة العػػػامميف فػػػي القطػػػاع الخػػػاص فػػػي تمويػػػؿ القطػػػاع، وبخاصػػػة مػػػف خػػػبلؿ الشػػػراكات بػػػيف القطػػػاعيف العػػػاـ 
 والخاص.

وأود أف أختتـ كممتي بالتعبير، مرة أخرى، عف امتناننا العميؽ لمصندوؽ ولرئيسو لدعمػو الػذي ال يعػرؼ الكمػؿ لتنميػة 
 اعي واستئصاؿ الجوع في العالـ، وبخاصة في البمداف النامية مثؿ بمدي.القطاع الزر 

دعػػوني أيضػػا أشػػكر الػػذيف التزمػػوا بػػدعـ بورونػػدي مثػػؿ البرنػػامج العػػالمي لمزراعػػة واألمػػف الغػػذائي، وصػػندوؽ األوبػػؾ 
مػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمتنميػػػة الدوليػػػة، واالتحػػػاد األوروبػػػي، وبمجيكػػػا، ومنظمػػػة األغذيػػػة والزراعػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة، ومنظ

لمطفولػػة، وبرنػػامج األغذيػػة العػػالمي، ضػػمف إطػػار شػػراكتيـ مػػع الصػػندوؽ لػػدعميـ لػػببلدي فػػي تنفيػػذ أنشػػطتيا التػػي 
تستيدؼ المناطؽ الريفية في بوروندي بموجب اإلطار االستراتيجي لمنمو والحد مف الفقػر والخطػة الوطنيػة لبلسػتثمار 

 الزراعي.

 ثيف لمجمس محافظي الصندوؽ كؿ النجاح في أعماليا.   أتمنى لمدورة السادسة والثبل
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 بيان ممثل غابون

بالنيابػػة عػػف حكومػػة غػػابوف، وباألصػػالة عػػف نفسػػي، أود أف أنضػػـ إلػػى المتحػػدثيف البػػارزيف الػػذيف أخػػذوا الكػػبلـ قبمػػي 
 ألنقؿ أحر التياني بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي منظمتنا.

وا لػػػي أف أعبػػػر عػػف امتنػػػاني وشػػػكري العميػػػؽ لرؤسػػاء الحكومػػػات الػػػذيف شػػرفونا بحضػػػورىـ معنػػػا، وبحكمػػػتيـ اسػػمح
 وكمماتيـ المفعمة بالتطمعات. 

كػذلؾ أود أف انتيػػز ىػػذه الفرصػػة ألثنػػي بػػأحر الكممػػات وأخمصػػيا عمػػى الػػرئيس كانػػايو نػػوانزي الػػذي نجػػح فػػي اإليفػػاء 
قمة ىذه المنظمة لفترة رئاسية أولى. تقبموا منػا جميعػا أحػر التيػاني بحمػوؿ بتوقعات الدوؿ األعضاء عند وجوده عمى 

 .2013العاـ الجديد عاـ 

كغيرىا مف الدوؿ، تعتبر غابوف مستوردا صافيا لؤلغذية، وتواجو تبعات كؿ مف األزمة المالية وأزمة األغذيػة، وعمػى 
األغذيػػػػة، وتراجػػػع االسػػػتثمارات فػػػي القطػػػػاع وجػػػو الخصػػػوص: زيػػػادة تكػػػاليؼ المػػػػدخبلت الزراعيػػػة، وزيػػػادة أسػػػعار 

 الزراعي. وأما أكثر اآلثار جدية ليذا الوضع المخيؼ فيو زيادة اعتماد غابوف عمى العالـ الخارجي إلطعاـ سكانيا. 

والتػػي تؤكػػد عمػػى أىميػػة  ،2025، تبنػػت جميوريػػة غػػابوف خطػػة اسػػتراتيجية لغػػابوف الناشػػئة حتػػى عػػاـ 2009فػػي عػػاـ 
لتنميػػػة الػػػببلد مػػػف خػػػبلؿ: تعزيػػػز اإلطػػػار المؤسسػػػي واإلطػػػار النػػػاظـ؛  وتحديػػػد األراضػػػي الزراعيػػػة  القطػػػاع الزراعػػػي

ووضػع خػرائط ليػا وتنميتيػا؛  وتنميػػة الزراعػة عمػى ىػوامش المنػاطؽ الحضػػرية، وتكثيػؼ زراعػة المحاصػيؿ الغذائيػػة؛  
 كز التميز الخاصة بالزراعة.وتنمية قطاعات الصادرات الصناعية الغذائية؛  وتطوير التدريب الحرفي ومرا

وتيدؼ خطػوط العمػؿ ىػذه إلػى ضػماف األمػف الغػذائي وزيػادة مسػاىمة القطػاع الزراعػي فػي النػاتج المحمػي اإلجمػالي 
 مف خبلؿ زيادة اإلنتاج المحمي بجودة أعمى وتكمفة أقؿ.

بالمائػة، وأف تحقػؽ زيػادة  45ود وتتوقع الحكومة أف تزيػد ىػذه االسػتراتيجية الزراعيػة الجديػدة مػف النػاتج الزراعػي بحػد
 3.5بالمائة في مساىمة الزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي، مقارنة مع المستوى الحػالي البػالغ  10مستيدفة وقدرىا 

 بالمائة.

ىكتػار منيػا تحػت  5 000مميوف ىكتار مػف األراضػي الخصػبة،  14وتعد غابوف بمدا يتمتع بإمكانيات كبيرة. إذ لدييا 
فعميا، إضػافة إلػى المػوارد المائيػة والمنػاخ المبلئػـ ممػا مػف شػأنو أف يسػمح بتنميػة الزراعػة المسػتدامة، وتوليػد  الزراعة

النمػػػو والتنميػػػة المسػػػتدامة. وغػػػابوف عمػػػى ثقػػػة مػػػف أنػػػو بإمكانيػػػا االعتمػػػاد عمػػػى دعػػػـ شػػػركائيا الرئيسػػػييف، وبخاصػػػة 
 الصندوؽ، لتنفيذ سياساتيا.

، مما أدى إلى تنفيذ مشػروع التنميػة الريفيػة والزراعيػة الػذي أبرمػت 2002وغابوف عاـ استؤنؼ التعاوف بيف الصندوؽ 
فػػي مقاطعػػة وولػػف  2014. وسيسػػتمر ىػػذا المشػػروع حتػػى عػػاـ 2007اتفاقيػػة التمويػػؿ بشػػأنو فػػي أكتوبر/تشػػريف األوؿ 

وفر التمويػػؿ التكميمػػي ونأمػػؿ أف نػػتمكف عمػػا قريػػب فػػي االنخػػراط فػػي عمميػػة أخػػرى تغطػػي البمػػد بأسػػره شػػريطة تػػ .نتػػيـ
 الضروري.

، قػػدمت حكومػػة غػػابوف طمبػػا إلػػى الصػػندوؽ لمحصػػوؿ عمػػى تمويػػؿ تكميمػػي لمشػػروع التنميػػة الريفيػػة 2012فػػي عػػاـ 
والزراعية. وسوؼ تسػتخدـ ىػذه األمػواؿ لتمويػؿ مراكػز نقػؿ مشػاع فػي منػاطؽ اإلنتػاج العػالي، وطػرؽ ثانويػة لمسػماح 

 ة الرئيسية. بتدفؽ المنتجات نحو الطرؽ السريع
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كذلؾ سيتـ استخداـ التمويؿ التكميمي لتعزيز قدرات المجموعة المستيدفة عمى التسويؽ مف خبلؿ إنشاء بنػى أساسػية 
 مجتمعية.

وقػػد برىنػػػت غػػػابوف عمػػػى التزاميػػػا ببنػػػاء تعاونيػػػا مػػػع الصػػندوؽ مػػػف خػػػبلؿ الشػػػروع بخطػػػة لتسػػػوية متأخراتيػػػا، وىػػػي 
بمشػروع دعػـ أصػحاب الحيػازات الصػغيرة والمسػاىمات فػي التجديػد الثػاني  المتأخرات ذات الصمة بػالقروض الخاصػة

. وتعػد المديريػة العامػة لممحاسػبة والخزانػة العامػة 2008و 2005لموارد الصندوؽ، والتي تمػت تسػويتيا مػا بػيف عػامي 
كػػي. كػػذلؾ فػػإف دوالر أمري 2 500 000خطػػة لتسػػوية المتػػأخرات ذات الصػػمة بالتجديػػديف الثالػػث والرابػػع، بمػػا قيمتػػو 

 الحكومة ممتزمة باالستمرار في ىذه الجيود إلى أف تتـ تسوية جميع المتأخرات.

إضافة إلى ذلؾ، ومػف خػبلؿ وعييػا بمسػؤولياتيا عمػى المسػتوى الػدولي، ورغبػة فػي التعبيػر عػف التزاميػا طويػؿ األمػد 
فريقيػػة سػػنويا تحػػت ميزانيتيػػا مميونػػا مػػف الفرنكػػات األ 50، خصصػػت غػػابوف مػػا يعػػادؿ 2009لمصػػندوؽ، ومنػػذ عػػاـ 

، فقػػد تػػـ تقػػدير القيمػػة اإلجماليػػة ليػػذا  السػػنوية لتجنػػب تػػراكـ مثػػؿ ىػػذه المتػػأخرات فػػي المسػػتقبؿ. وعمػػى وجػػو العمػػـو
 مميوف فرنؾ مف الفرنكات األفريقية. 150اإلجراء عمى مدى ثبلث سنوات بػ 

 التجديد الثامف لموارد الصندوؽ. مميوف فرنؾ أفريقي في 150ومف ىنا فقد تعيدنا بمساىمة قدرىا 

وأخيػػرا وكغيرىػػا مػػػف البمػػداف، تأمػػػؿ غػػابوف أف يسػػتمر الصػػػندوؽ فػػي لعػػػب دور قػػوي فػػي دعػػػـ الحكومػػات لمسػػػاعدة 
أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة عمػػى التعامػػؿ مػػع التحػػديات العديػػدة التػػي يواجيونيػػا، وأبرزىػػا الوصػػوؿ إلػػى األسػػػواؽ، 

 تكنولوجية، وتغير المناخ.وتقمبات األسعار، واالبتكارات ال

 وشكرا لكـ.
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 بيان ممثل إيران 
جميورية إيراف اإلسبلمية، في الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي حكومة يشرفني أف أشارؾ، نيابة عف 

 الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية. 

ية رئاسة الدورة السادسة بادئ ذي بدء، اسمحي لي أف أىنئؾ سيدتي رئيسة المجمس عمى االضطبلع بمسؤول
 والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ.

وأود أيضًا أف أنتيز ىذه الفرصة ألعبر عف تيانّي الحارة لمسيد كانايو نوانزي عمى انتخابو رئيسًا لمصندوؽ لفترة 
نني أتمنى لو كؿ النجاح في توجيو الصندوؽ كمؤسسة تضطمع بميمة مخصوصة تتمثؿ في ال حد رئاسية ثانية. وا 

 مف الفقر الريفي والجوع في العالـ المحفوؼ بالمخاطر والتحديات التي تواجيو.

ومع انعقاد الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ، يبقى الفقر المدقع واقعًا يوميًا يعيشو أكثر مف 
واحد يوميًا"، ىنالؾ  مميوف شخص في جميع أنحاء العالـ. وعمى أساس "مبدأ العتبة المتمثمة في دوالر 850
 مميار فقير في البمداف النامية ذات الدخؿ المنخفض. 1.2

وتفاقـ التحديات، مثؿ تغير المناخ وشح المياه وتدىور األراضي، مف ىذا االتجاه، وخاصة بالنسبة لمبمداف النامية 
تزامات التي عقدىا المجتمع المنخفضة الدخؿ. وبالفعؿ تشير اإلسقاطات المتوفرة إلى احتماؿ فشؿ اإليفاء باالل

، كما ىي واردة في 2015الدولي والمتمثمة في خفض عدد الجوعى والفقراء في العالـ إلى النصؼ بحموؿ عاـ 
األىداؼ اإلنمائية لؤللفية. إننا نعتقد بأف ىناؾ حاجة ممحة اآلف أكثر مف أي وقت مضى لوضع حد سريع لمفقر 

رة متكاممة، مع تعبئة الموارد والطاقات واإلجراءات التقنية، كي نتمكف مف الريفي. وىناؾ حاجة ممحة لجيود مستم
 ىزيمة الفقر والجوع في العالـ بأسره.

مف الواضح أف القطاع الزراعي يمعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البمداف النامية، ويوفر المصدر الرئيسي لمغذاء 
اؿ تحسينات عمى الزراعة بجميع مظاىرىا، أمر جوىري لتحقيؽ والدخؿ والعمالة لسكانيا الريفييف. ومف ىنا فإف إدخ

األمف الغذائي والتخفيؼ مف حدة الفقر وتحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة. وال بد مف بذؿ كؿ جيد ممكف في ىذا 
 السياؽ لتمكيف السكاف الفقراء مف التغمب عمى الفقر، مع التركيز بشكؿ خاص عمى أكثر الناس ىشاشة وضعفا،ً 

 مثؿ النساء الريفيات الفقيرات والسكاف مف الشعوب األصمية.

إف انجازات الصندوؽ عمى مدى العقود السابقة، عمى الرغـ مف كونيا تستحؽ التقدير، إال أنيا بحاجة ألف تكوف 
مستدامة في مساعدة السكاف الريفييف لمتغمب عمى الفقر والجوع. ويتوجب عمى الصندوؽ أف يعتمد بصورة أكبر 
عمى ما تعممو عمى مدى أكثر مف ثبلثيف سنة بخصوص الزراعة صغيرة النطاؽ والحد مف الفقر الريفي. إف تقميص 
الجياز اإلداري وجعؿ العمميات أكثر كفاءة مف خبلؿ استغبلؿ جميع األدوات القابمة لمتطبيؽ، والتعاوف الوثيؽ جدًا 

ما مف الوكاالت ذات الصمة، وبخاصة في الميداف، مف األمور مع الوكالتيف المتيف تتخذاف مف روما مقرا ليما وغيرى
 األساسية في عممنا. كذلؾ ال بد مف المزيد مف التشجيع لمتعاوف بيف بمداف الجنوب.

وكما تـ التأكيد عميو، ُتعد الزراعة عمى نطاؽ صغير إحدى السبؿ المفضية إلى معالجة الفقر والمساعدة عمى 
 كؿ مف المناطؽ الريفية والحضرية. إدخاؿ تحسينات عمى سبؿ عيش
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سيدتي رئيسة المجمس، في العقود الثبلثة الماضية، خطت جميورية إيراف اإلسبلمية خطوات كبيرة إلصبلح بنية 
الزراعة والقطاعات الريفية، والترويج الستدامة إنتاج األغذية. وتنعكس نتائج ىذه الجيود في المؤشرات المختمفة 

 قطاع، واألمف الغذائي، واالكتفاء الذاتي.التي تدؿ عمى نمو ال

عمى  ،1977مميوف طف عاـ  25.6مف مجرد  ،2007مميوف طف عاـ  100فقد ازداد اإلنتاج الزراعي إلى أكثر مف 
الرغـ مف موجات الجفاؼ المتعاقبة التي ضربت الزراعة والحياة الريفية في جميورية إيراف اإلسبلمية. كذلؾ ازداد 

. كما أدخمت 2007مميوف طف عاـ  10.7بالمئة سنويًا ليصؿ إلى أكثر مف  4.2الحيوانية بحدود  إنتاج المنتجات
جميورية إيراف اإلسبلمية سياستيا الجديدة بشأف الغابات واألدوات االقتصادية اليادفة إلى تعزيز المشاركة العامة 

خبلؿ التأكيد عمى دور القطاع الخاص في مياديف التخطيط، والتنفيذ، والرصد والتقييـ لبرامج الغابات مف 
 والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحمية.

سيدتي رئيسة المجمس، إنني أؤكد عمى تميؼ واستعداد ببلدي لدعـ الصندوؽ والتعاوف معو بيدؼ مساعدتو عمى 
ء في الصندوؽ تجاربنا لعب دوره في التخفيؼ مف الفقر والجوع في العالـ. ويسرنا أف نشاطر جميع البمداف األعضا

 الناجحة في قطاعي الزراعة والتنمية الريفية.
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 بيان ممثل إيطاليا

إنو لشرؼ وسعادة لي أف أشارؾ في ىػذا الحػدث السػنوي اليػاـ. كػذلؾ يسػرني أيضػا أف أرى االىتمػاـ المتنػامي الػذي 
االىتمػاـ الػذي تظيػره دوؿ أخػرى يحظى بو الصندوؽ والواضح مف انضماـ أعضاء جػدد مػؤخرا إلػى ىػذه المنظمػة، و 

 لبلنضماـ إلييا.

اليػػـو ستسػػنح لنػػا الفرصػػة لػػنمـ بعمػػؿ الصػػندوؽ. فمػػف جيػػة شػػارؼ التجديػػد الثػػامف لممػػوارد عمػػى االنتيػػاء، ومػػف جيػػة 
 أخرى استكمؿ الرئيس كانايو نوانزي فترتو الرئاسية األولى لمدة أربع سنوات. ونعتبر النتائج إيجابية لمغاية.

( مػػع فتػػرة عصػػيبة 2012-2010لفتػػرة الزمنيػػة لمتجديػػد الثػػامف لمػػوارد الصػػندوؽ عمػػى مػػدى ثػػبلث سػػنوات )تزامنػػت ا
ضػػػربت العػػػالـ فييػػػا مجاعػػػة شػػػديدة، وارتفعػػػت أسػػػعار األغذيػػػة ارتفاعػػػا كبيػػػرا ومتقمبػػػا، ممػػػا فػػػاقـ مػػػف آثػػػار األزمػػػة 

جموعػػات الضػػعيفة التػػي تعػػاني مػػف سػػوء االقتصػػادية العالميػػة فػػي البمػػداف الناميػػة. ومػػا زالػػت الظػػروؼ المعيشػػية لمم
 التغذية تشكؿ مسألة حرجة.

ولمواجية المشكمة المتزايدة المتمثمة في انعداـ األمف الغذائي، زاد الصندوؽ مف برنامج قروضو ومنحػو، وعّبػأ تمػويبل 
ندوؽ عمميػػة مشػػتركا إضػػافيا، وبالتػػالي كػػاف لػػو مسػػاىمة رئيسػػية فػػي اسػػتجابة المجتمػػع الػػدولي. كػػذلؾ فقػػد أطمػػؽ الصػػ

 لئلصبلح الداخمي لضماف أف تستخدـ موارده بصورة أكثر فعالية وكفاءة. 

وتتضػػح ثقػػة إيطاليػػا بعمميػػات الصػػندوؽ وبقيػػادة الػػرئيس نػػوانزي مػػف خػػبلؿ مسػػاىماتنا فػػي تجديػػدات مػػوارد الصػػندوؽ 
 التي سجمت زيادة في كؿ مف التجديديف الثامف والتاسع.

ور األسػػواؽ الزراعيػػة بصػػورة مطػػردة، يظيػػر الصػػندوؽ قدرتػػو عمػػى التػػأقمـ. ومػػف فػػي عػػالـ اليػػـو المتغيػػر، ومػػع تطػػ
الحاسػػـ بالنسػػبة لػػو أف يبقػػى عمػػى ىػػذا المسػػار إذا أراد تحقيػػؽ ىدفػػو الطمػػوح عمػػى مػػدى السػػنوات الػػثبلث القادمػػػة: 

 مميوف شخص مف قبضة الفقر.  80والمتمثؿ في تخميص 

ال أف المناخ العػالمي مػا زاؿ صػعبا ومحفوفػا بانعػداـ اليقػيف، ومػا زالػت ومع وجود إشارات عمى التعافي االقتصادي، إ
 العديد مف الدوؿ التي يعمؿ بيا الصندوؽ تواجو حاالت انعداـ استقرار سياسي. 

وبالتػالي، ال بػػد مػف إيجػػاد نيػج جديػػد مػرف قػػادر عمػػى التػأقمـ مػػع الظػروؼ المحميػػة واإلقميميػة التػػي غالبػا مػػا تتعػػرض 
غير متوقعة. وال بد مف إيبلء اىتماـ أكبر الستدامة المشروعات، األمر الذي يشكؿ تحديا عمى وجػو  ألحداث فجائية

 الخصوص في البيئات اليشة غير المستقرة.

ويػػػػوفر التمويػػػػؿ المشػػػػترؾ المتزايػػػػد الػػػػذي تقدمػػػػو الحكومػػػػات المحميػػػػة ضػػػػمانات كبيػػػػرة عمػػػػى أف الفوائػػػػد االجتماعيػػػػة 
 ة التي تولدىا مشروعات وبرامج الصندوؽ ستصمد مع مرور الوقت.واالقتصادية والمؤسسية والبيئي

وتػػػرتبط االسػػػتدامة بشػػػكؿ ال يمكػػػف فصػػػـ عػػػراه مػػػع الشػػػراكة والتعػػػاوف بػػػيف المػػػزارعيف أصػػػحاب الحيػػػازات الصػػػغيرة، 
والقطػػاع العػػاـ، والقطػػاع الخػػاص، والمجتمػػع المػػدني. ويتوقػػؼ النجػػاح عمػػى التػػزاـ جميػػع أصػػحاب المصػػمحة والتػػآزر 

 ذي يمكف خمقو في عمميـ.ال

فالحكومات مسؤولة عف تحديد وتنفيذ سياسات التنمية الريفية المبلئمة التي ترّوج لزراعػة أصػحاب الحيػازات الصػغيرة 
 ودعـ أكثر المجموعات ىشاشة، وأيضا مف خبلؿ المبادرات التي تدعـ رابطات وتعاونيات المزارعيف المحمية.
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أف يمعب دورا أكثر نشاطا. فالشػراكات مػع القطػاع الخػاص ضػرورية  -وجب عميو ويت -إال أف القطاع الخاص قادر 
لضػػماف أف يحظػػى المزارعػػػوف أصػػحاب الحيػػػازات الصػػغيرة بفػػرص وصػػػوؿ أفضػػؿ لؤلسػػػواؽ، واالئتمػػاف، واالبتكػػػار، 

 والمعرفة التقنية، وميارات اإلدارة.

رامج الناجحػة وتوسػيع نطاقيػا، ممػا يفيػد عػددا كذلؾ فإف الشراكات مع القطاع الخػاص ىػي السػبيؿ لضػماف تكػرار البػ
 متزايدا مف المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة، ويسّير دورات حميدة مف النمو والتنمية االقتصادية الشمولية.

لقد كانت الشراكات، وما زالت منذ أمد بعيد، عنصرا جوىريا في أنشطة الصندوؽ. إال أف القضايا الناجمػة عػف زيػادة 
 د والتنوع تتطمب نيجا جديدا عمى درجة كافية مف االنتقائية لضماف أف تبقى العمميات مركزة وفعالة.التعقي

وعمى مدى السنوات الماضية، اكتسب عمؿ الصندوؽ بروزا متزايػدا ممػا يعكػس الحسػـ الػذي تتسػـ بػو عممياتػو. ومػف 
 ت كفؤة.الحيوي أف يستمر الصندوؽ في تحقيؽ نتائج أكثر طموحا مف خبلؿ إجراءا

بيذا الصػدد، أود أف أعتػرؼ بتبنػي رئػيس الصػندوؽ لسياسػة ميزانيػة صػارمة، ال تتوقػع أي زيػادات فػي التكػاليؼ عػاـ 
. وىذا الػنيج الحصػيؼ الػذي يسػتجيب لطمػب مػف إيطاليػا والعديػد مػف الػدوؿ األعضػاء اآلخػريف، ال بػد مػف أف 2013

 يا الصندوؽ في المستقبؿ أيضا.يستمر لكي يغدو بمثابة العبلمة المميزة التي يتسـ ب

ننػػا عمػػى ثقػػة مػػف أنػػو وتحػػت قيػػادتكـ سػػيغدو  سػػيدي الػػرئيس، اسػػمحوا لػػي أف اختػػتـ بتينئػػتكـ عمػػى إعػػادة انتخػػابكـ. وا 
الصػػػندوؽ شػػػريكا ذا أىميػػػة متزايػػػدة لجميػػػع الػػػذيف يعممػػػوف فػػػي القطػػػاعيف العػػػاـ والخػػػاص، وعمػػػى المسػػػتوى القطػػػري 

 دامة دعما لممجتمعات المحمية.والدولي، لمترويج لمزراعة المست
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 إنو لشرؼ عظيـ لي أف أشارؾ في الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية.

نظػػرا لموجػػػة الجفػػػاؼ الشػػديدة التػػػي ضػػػربت األجػػػزاء الغربيػػة الوسػػػطى مػػػف الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة وغيرىػػػا مػػػف 
الجويػػة المتطرفػػة العػػاـ الماضػػي، شػػيدت أسػػعار الػػذرة والصػػويا ارتفاعػػات ىائمػػة ممػػا أظيػػر اضػػطرابا فػػي  الظػػروؼ

التوازف بيف العرض العالمي مػف األغذيػة والطمػب عمييػا. وقػد شػكؿ األمػف الغػذائي موضػوعا لممناقشػات الدوليػة، بمػا 
عتػػراؼ بػػو بصػػورة متزايػػدة باعتبػػاره تحػػديا ، ويػػتـ اال20فػػي ذلػػؾ فػػي مجموعػػة الثمانيػػة، ومجموعػػة العشػػريف، وريػػو +

ممحا. إضافة إلى ذلػؾ، وفػي منتػديات مثػؿ التحػالؼ الجديػد مػف أجػؿ األمػف الغػذائي والتغذيػة لمجموعػة الثمانيػة، يػتـ 
 تسميط الضوء عمى تشجيع استثمارات القطاع الخاص كعنصر ىاـ لمتسريع والترويج لؤلمف الغذائي.

ما يتوقعو المجتمع الدولي مف الصندوؽ قد غدا أكبر بكثيػر، حيػث أف ىػذه المنظمػة وتحت ىذه الظروؼ، أعتقد بأف 
تػػدعـ المػػزارعيف أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة والتنميػػة الزراعيػػة. وفػػي ىػػذا السػػياؽ، فإنػػو مػػف اليػػاـ بمكػػاف أف يسػػيـ 

فػي المجتمػع الػدولي. الصندوؽ بصورة نشطة في المناقشات الخاصة باألمف الغػذائي العػالمي، وأف يعػزز مػف وجػوده 
وأعتػرؼ بػأف الصػندوؽ قػػد وّسػع مػف حضػوره فػػي البمػداف المتمقيػة لئلصػغاء لمسػػكاف المحميػيف، وتػود اليابػاف أف تػػدعـ 

 مثؿ ىذه األنشطة التي تفيد المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة.

وجييية الطوعية لمحوكمػة المسػؤولة ال بد مف أف تراعي االستثمارات مبادئ االستثمار الزراعي المسؤوؿ، والمبادئ الت
لحيػػازة األراضػػي، بحيػػث تػػؤدي اسػػتثمارات القطػػاع الخػػاص بحػػؽ إلػػى تنميػػة زراعيػػة لصػػالح المػػزارعيف. إضػػافة إلػػى 
ذلؾ، فإف لجنة األمف الغذائي العالمي قد بدأت عمميػة تشػاورية لصػياغة مبػادئ االسػتثمارات الزراعيػة المسػؤولة التػي 

ممة واسعة مف أصحاب المصمحة المعنييف. وال بد مف تشػجيع االنخػراط النشػط لمصػندوؽ فػي يتوقع أف تتفؽ عمييا ج
تطبيػػؽ المبػػادئ الموجػػودة، وصػػياغة مبػػادرات جديػػدة، إذا أخػػذنا بعػػيف االعتبػػار انخراطػػو فػػي عمميػػة تطػػوير مبػػادئ 

 االستثمار الزراعي المسؤوؿ.

اإلنمائيػة لؤللفيػة، مػف خػبلؿ تعزيػز التعػاوف مػع الصػندوؽ  عبلوة عمى ذلؾ، تود الياباف اإلسػياـ فػي تحقيػؽ األىػداؼ
وتنفيذ المساعدة اإلنمائية الفعالػة عبػر شػراكات ثنائيػة ومتعػددة األطػراؼ. ومػا زاؿ األمػف الغػذائي والتغذيػة يسػتحوذاف 

وكػاالت  . وأعتقػد بػأف الػدور الػذي اسػتميمتو2015عمى موقع ىاـ في مناقشات جدوؿ األعماؿ اإلنمائي لما بعػد عػاـ 
األمـ المتحدة الػثبلث التػي تتخػذ مػف رومػا مقػرا ليػا سػيكوف أكبػر ضػمف ىػذا السػياؽ. وآمػؿ أف يمعػب الصػندوؽ دورا 

 2015أكثر نشاطا في إيجاد إطػار جديػد فعػاؿ لؤلمػف الغػذائي والتغذيػة ضػمف جػدوؿ األعمػاؿ اإلنمػائي لمػا بعػد عػاـ 
 استنادا إلى مبدأ األمف البشري.

أعممكػػـ بػػأف اليابػػاف سػػوؼ تستضػػيؼ مػػؤتمر طوكيػػو الػػدولي الخػػامس المعنػػي بالتنميػػة فػػي أفريقيػػا فػػي وأخيػػرا، أود أف 
يونيػػو/حزيراف مػػف ىػػذا العػػاـ فػػي مدينػػة يوكوىامػػا اليابانيػػة. وفػػي عمميػػة ىػػذا المػػؤتمر الػػدولي، يػػتـ  3 و 1الفتػػرة بػػيف 

نشػطة االقتصػادية فػي أفريقيػا. وقػد ناقشػنا المسػاعدة االعتراؼ بالتنمية الزراعية والريفية باعتبارىا مكونا رئيسيا فػي األ
اإلنمائيػػػة التػػػي تفيػػػد المػػػزارعيف بحػػػؽ. ولقيػػػادة ىػػػذا المػػػؤتمر نحػػػو النجػػػاح، أود أف أسػػػعى لضػػػماف تعػػػاوف الصػػػندوؽ 

 والمندوبيف الكراـ في مجمس المحافظيف. 
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ى إعادة انتخابو رئيسا لمجمس محافظي الصندوؽ الدولي بداية، اسمحوا لي أف أتقدـ بالتينئة لمسيد الرئيس عم
لمتنمية الزراعية، متمنيا لو التوفيؽ والنجاح في خدمة القطاع الزراعي وتحقيؽ األىداؼ السامية التي يضطمع بيا 

 الصندوؽ.  

عمى ما بذلوه مف  كما يسعدني أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير لكافة العامميف في الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية
جيد مميز في التحضير ليذا االجتماع، وعمى جيودىـ الدؤوبة في إسياميـ في تنفيذ مشاريع تطوير الزراعة 

 والتنمية الريفية في البمداف المستفيدة، لضماف أمف غذائي وتنمية زراعية مستدامة.

غذية، فميس ىناؾ موضوع يعمو أىمية في الوقت الذي يعاني فيو جزء كبير مف سكاف العالـ مف الجوع ونقص األ
عمى موضوع توفير الغذاء لكافة سكاف العالـ، وتمبية حاجاتيـ الغذائية األساسية مف خبلؿ تشجيع الشراكات لدى 
أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث تسيـ الشراكات والتجمعات الزراعية في رفع قدرة صغار المزارعيف 

ـ الزراعي مع خفض ممموس في تكمفة اإلنتاج تحقيقًا  لؤلمف الغذائي، والذي ىو جزء ال وتمكينيـ مف زيادة إنتاجي
 يتجزأ مف األمف الوطني، وأف تحقيؽ ذلؾ ىو ىدؼ رئيسي يتوجب عمينا جميعًا أف نسعى لتحقيقو.

ـ قروض ميسرة، لقد وفر الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية دعما ممتازا لمقطاع الزراعي في األردف، مف خبلؿ تقدي
وساىـ فيتنفيذ عدد مف المشاريع  في المجاؿ الزراعي. وقد أعطت تمؾ المشاريع نتائج ممموسة عمى أرض الواقع. 
وتحقؽ ذلؾ باالستفادة مف الموارد المتاحة إلنتاج الغذاء بشكؿ مستداـ وباستغبلؿ مساحات واسعة مف األراضي 

ىذه المشاريع مشروع تطوير المصادر الزراعية لحوض اليرموؾ، التي كانت غير مستغمة في السابؽ. ومف أبرز 
 ومشروع تطوير المصادر الزراعية في محافظات الكرؾ، والطفيمة، ومعاف، ومشروع تنويع مصادر الدخؿ، وغيرىا.

تحقيؽ إننا نؤكد استمرار تعاوف األردف مع الصندوؽ، ودعمو لمخطط والبرامج التي ينفذىا ونرى أف الجيود المبذولة ل
منيجية الصندوؽ وخططو خبلؿ الفترة القادمة ىي جيود كبيرة تستحؽ الشكر والثناء. كما نؤيد برنامج عمؿ 

 .2013الصندوؽ لعاـ 

ختاما،  أتوجو بالشكر إلى المنظمات الدولية التي تعمؿ مع الصندوؽ لمقضاء عمى الفقر، والتخمص مف الجوع، 
لمتحدة  وبرنامج األغذية العالمي. كما أتقدـ بالشكر إلى الحكومة اإليطالية وخاصة منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ ا

 لما تقدمو مف  دعـ ومساعدة ولكـ جميعًا كؿ التقدير واالحتراـ.
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Kam na bane ni Mauri 

ة عنػو فػي الػدورة أحمؿ إليكـ أحّر التحيات مف رئيس وحكومة وشعب كيريباس الذي سنحت لي الفرصػة ألشػارؾ نيابػ
 السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية.

في البداية دعوني أنقؿ أحر التياني لمسػيد كانػايو نػوانزي عمػى إعػادة انتخابػو رئيسػا لمصػندوؽ لفتػرة رئاسػية ثانيػة. إف 
الثقػة التػي تتمتعػوف بيػا مػف أسػرة الصػندوؽ فػي إعادة انتخابكـ يا سيادة الرئيس إنما يعكػس قيػادتكـ الكفػؤة والفعالػة، و 

 قدرتكـ عمى المضي قدما نحو مستقبؿ أنصع خبلؿ السنوات األربع القادمة.

أود أف أعبػػر عػػف دعػػـ حكومػػة بػػبلدي العميػػؽ لمصػػندوؽ ولمجمػػس محافظيػػو. وعمػػى وجػػو الخصػػوص، أود أف أؤكػػد 
مػف الفقػر وضػػماف األمػف الغػذائي فػي المجتمعػػات عمػى دعمنػا لتركيػز ىػذا العػػاـ عمػى إرسػاء الشػراكات لغػػرض الحػد 

الريفية. وبالنسبة لبمداف ضعيفة وصغيرة مثؿ كيريباس، فإف الجيود التي يبذليا المجمس لمتطرؽ لقضػايا الفقػر واألمػف 
رة الغذائي استراتيجية ومبلئمة لمغاية. وفي ىذا السياؽ، تعبر كيريباس عف تقديرىا العميؽ لبعثػة تحػري الحقػائؽ األخيػ

التػػػي أرسػػػميا الصػػػندوؽ العػػػاـ الماضػػػي، وىػػػي تقػػػؼ عمػػػى أىبػػػة االسػػػتعداد لبلسػػػتمرار فػػػي العمػػػؿ بصػػػورة وثيقػػػة مػػػع 
 الصندوؽ في تطوير الخطط المبلئمة لمتدخؿ في الجزر الخارجية الريفية مف كيريباس.

صػمود شػعبيا ضػد اآلثػار أود أف أشير إلى أنو ليس مف قبيؿ المصادفة أف تحّوؿ حكومتي مؤخرا اىتماميا إلى بنػاء 
السمبية لتغير المناخ، واالنكماش االقتصادي العالمي، ألف آثار ىاتيف الظاىرتيف العػالميتيف الطػاغيتيف يػتـ اختبارىمػا 
بصػػورة يوميػػة بأشػػكاؿ متعػػددة، إذ أنيمػػا تػػؤثراف عمػػى المظػػاىر االجتماعيػػة واالقتصػػادية والبيئيػػة لحياتنػػا. ومػػف بػػيف 

حددت حكومتي التخفيؼ مف حدة الفقر عمى أنو مف أولويات اىتماماتيػا، حيػث سػيتـ التطػرؽ جممة أمور أخرى، فقد 
 إليو مف خبلؿ مشروعات زراعية محددة تنفذ عمى مستويات عدة عمى مستوى القطر بأسره.

 لقػد كانػت كيريبػاس محظوظػة لمغايػة كونيػا تمقػت الػدعـ التقنػي والمػالي مػف الصػندوؽ عمػى مػدى السػنوات الماضػػية.
، وتـ البدء ببرنامج تعمػيـ ابتكػارات التنميػة الريفيػة عػاـ 2008وفي ظؿ ىذا الدعـ، تـ إنشاء مركز زراعي لمتميز عاـ 

وصاعدا، تتطمع كيريباس إلػى العمػؿ بصػورة وثيقػة مػع الصػندوؽ لمحػد مػف الفقػر مػف خػبلؿ  2013. ومنذ عاـ 2010
 ة والقطاع الخاص والمزارعيف األسرييف الريفييف.إرساء الشراكات مع الجيات المانحة والمجتمعات المحمي

أخيػػرا ولػػػيس آخػػػرا، تػػود كيريبػػػاس أف تثنػػػي عمػػى إيطاليػػػا شػػػعبا وحكومػػة، وعمػػػى مػػػوظفي الصػػندوؽ الػػػدؤوبيف لحفػػػاوة 
 الترحيب والدعـ الممتاز الذي حظيت بو شخصيا ووفد ببلدي منذ وصولنا إلى روما.
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وي، أود أف أىنئ الدكتور كانايو نوانزي عمى إعادة انتخابو رئيسا لمصندوؽ. إنو لقرار بالنيابة عف حكومة مبل
صائب، إذا أخذنا بعيف االعتبار التقدـ الممحوظ الذي حققو الصندوؽ تحت إدارتو. فاإلصبلحات الناجحة، 

رامج، ما ىي إال براىيف ومفاوضات التجديد التاسع لموارد الصندوؽ، والزيادة المعتبرة في صرؼ األمواؿ عمى الب
عمى إدارتو الحكيمة وقيادتو الفعالة. وتود مبلوي أف تتمنى لمدكتور نوانزي المزيد مف النجاح في فترتو الرئاسية 

 الثانية.

يعتبر موضوع ىذه الدورة: "قوة الشراكات: إرساء التحالفات لصالح الزراعة المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة" 
بلوي، ويأتي في وقتو المناسب تماما. فاقتصادنا يعتمد عمى الزراعة، ويشكؿ المزارعوف أصحاب ىاـ بالنسبة لم

بالمائة مف إجمالي الناتج الزراعي، ويوفروف القسـ  75الحيازات الصغيرة محوره الرئيسي. إذ أنيـ يولدوف حوالي 
ننا ندرؾ أنو األكبر مف األغذية المنتجة. ويوظؼ القطاع الفرعي ألصحاب الحيازات الص غيرة غالبية قوة العمؿ، وا 

وبيدؼ تحقيؽ المكاسب الكامنة في النمو والتحوؿ الزراعي، ال بد مف أف تتحوؿ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
مف مجرد أنشطة كفاؼ إلى أنشطة تدار عمى أساس أنيا عمؿ تجاري. كما أننا نرغب أف يتـ إدماج المزارعيف 

ة لدينا في األسواؽ المحمية واإلقميمية والعالمية، وأف يغدوا العبيف ىاميف في سمسمة القيمة أصحاب الحيازات الصغير 
الزراعية. وتدرؾ حكومة مبلوي أنو لتحقيؽ ىذه الغاية نحف بحاجة لبناء الشراكات والتحالفات القوية متعددة 

 أصحاب المصمحة.

قطاعيف العاـ والخاص الذي يوفر البيئة المواتية وليذا السبب تحديدا، سّنت الحكومة قانوف الشراكة بيف ال
لبلستثمار، ويعزز حقوؽ الممكية. عبلوة عمى ىذا، فإف قضايا الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص محددة بصورة 
واسعة في استراتيجية حكومة مبلوي الشاممة عمى المدى المتوسط، والمعروفة باسـ استراتيجية مبلوي لمنمو والتنمية 

( والتي تسمط الضوء عمى قطاع الزراعة باعتباره واحدا مف القطاعات ذات 2و 1ليدفاف اإلنمائياف لؤللفية )ا
 األولوية.

أما عمى المستوى التشغيمي، ولضماف التنسيؽ واالنسجاـ واالتساؽ بيف أصحاب المصمحة المتعدديف والشركاء، تنفذ 
كومة، بما يتماشى مع برنامج التنمية الزراعية الشاممة ألفريقيا. مبلوي برنامج نيج قطاعي شامؿ لمزراعة تمتمكو الح

ويتـ تنظيـ ىذا البرنامج تحت ثبلثة مجاالت تركيز رئيسية، واثنيف مف خدمات الدعـ األساسية. ولكؿ مف مجاالت 
التركيز ىذه مجموعات عمؿ تقنية تضـ أعضاء ممثميف عف القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنظمات 

ارعيف، والحكومة، والشركاء المتعاونيف لمناقشة القضايا التي تؤثر عمى قطاع الزراعة. عبلوة عمى ذلؾ، فإف المز 
الحكومة، ومف خبلؿ برنامج النيج القطاعي الشامؿ لمزراعة الذي تمتمكو الدولة، توفر الدعـ المالي لممنظمات غير 

التي تتراوح ما بيف إكثار البذور إلى توفير خدمات اإلرشاد  الحكومية ومنظمات المزارعيف، لتنفيذ األنشطة الزراعية
 الزراعي لممزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة.

إننا ممتنوف لمصندوؽ عمى وجوده القوي في مبلوي كشريؾ ووسيط فعاؿ. ويسيـ برنامج اإلنتاج الزراعي المستداـ 
الذي تمتمكو الحكومة. وتعتبر تدخبلت برنامج اإلنتاج  في الركائز الرئيسية لبرنامج النيج القطاعي الشامؿ لمزراعة

الزراعي المستداـ جزءا مف الحؿ، لكنو ما زاؿ يتوجب عمينا بذؿ الكثير مف الجيود، ألننا بحاجة ألف نبني ونعزز 
 قدرات منظمات/تعاونيات المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة في ببلدنا في مجاالت األعماؿ، واإلدارة المالية،
والتسيير، والتعامؿ مع المعمومات التحميمية لؤلسواؽ. كذلؾ فإننا بحاجة لتمكيف النساء المزارعات، ومنظمات النساء 
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والشباب، ونحتاج لشراكة شمولية لممؤسسات المالية، ومشاركة أكبر مف مؤسسات القطاع الخاص المحمية واإلقميمية 
ننا نتطمع قدما لممزيد مف اإلجراء  ات في ىذه المجاالت مع الصندوؽ، ومع غيره مف الشركاء.والدولية. وا 
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 بيان ممثل الصومال

إنو لشرؼ عظيـ ولمصدر سعادة كبيرة لي أف أتحدث نيابة عف حكومة جميورية الصوماؿ الفيدرالية أماـ الدورة 
كومتي، أود أف أىنئ السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية. أوال، وبالنيابة عف ح

 السيد كانايو نوانزي عمى إعادة انتخابو رئيسا لمصندوؽ لفترة رئاسية ثانية.

. وعمى الرغـ مف أف 2111لقد شيدت الصوماؿ واحدة مف أسوأ الكوارث اإلنسانية في النصؼ الثاني مف عاـ 
ببلد بالتراجع، إال أف الكارثة لـ تنتو الوضع تحسف بالفعؿ، حيث بدأ النقص المثير لمقمؽ لؤلغذية في جميع أنحاء ال

بعد. ومع تحسف الوضع األمني في أجزاء كبيرة مف الببلد، غدا العديد مف األشخاص في مخيمات المشرديف داخميا 
والبلجئيف عمى استعداد لمعودة إلى ديارىـ. ويأتي البقاء الطويؿ لبلجئيف في مثؿ ىذه المخيمات بتكمفة اجتماعية 

وض القدرة عمى إعادة بناء اقتصاد البمد الذي يستند بشدة إلى األنشطة الزراعية الرعوية. وبيذا باىظة، إذ يق
الصدد، فإف حكومتنا عمى استعداد لزيادة جيودىا في الشراكة مع المجتمع الدولي، وبخاصة مع منظمات األمـ 

تحدي زيادة الموارد والمعدات المتحدة، لتمكيف ىؤالء األشخاص مف العودة إلى مجتمعاتيـ. ويتطمب ىذا ال
 والمساعدة التقنية لضماف أف يتمكف السكاف المشردوف مف استعادة سبؿ معيشتيـ.

كذلؾ تواجو الصوماؿ أيضا تحديات أخرى لجية األمف الغذائي واالكتفاء الذاتي. فعمى مدى العقديف الماضييف 
فتقار إلى الموارد والفرص، ىجر جيؿ مف الشباب وبسبب خميط مف العوامؿ، مثؿ النزاع والكوارث الطبيعية واال

الصومالييف األنشطة الزراعية الرعوية في المناطؽ الريفية، ونزحوا بأعداد كبيرة إلى المناطؽ الحضرية. وبسبب 
 الفقر فقد انقاد ىؤالء الشباب عمى الغالب إلى أنشطة تقوض مف استقرار الببلد الذي نسعى إلى تثبيتو.

في استعادتيـ لحياتيـ وكرامتيـ بالنسبة ألنفسيـ ولعائبلتيـ، مما يتطمب ذلؾ المزيد مف الجيود  يتمثؿ التزامنا
واإلجراءات المبلئمة لتحسيف سبؿ عيش السكاف الريفييف الفقراء. ويمكف القياـ بذلؾ مف خبلؿ توفير الفرص الجديدة 

ىذه العوامؿ الحيوية مجتمعة أساس استعادة  لزيادة العمالة الريفية، وبالتالي ضماف األمف االجتماعي. وتشكؿ
االقتصاد لعافيتو وبدء التنمية. واليدؼ ىو خمؽ تنمية ريفية مستدامة ومستقرة يمكف أف تعطي ىؤالء األشخاص 
الفرصة ليغدوا أصحاب مبادرات فردية رعوية وزراعية في المستقبؿ. وبالتالي يمكننا أف نركز عمى التنمية المتوسطة 

 األجؿ وعمى جيود بناء الصمود مف خبلؿ االستثمارات في الزراعة.والطويمة 

وفي ىذا السياؽ، دعا فخامة الرئيس حسف شيخ محمود، مع وزيرة الخارجية األمريكية ىيبلري كمينتوف، مؤخرا لسبؿ 
ليوف الذيف ابتكارية وجديدة لتشجيع الصومالييف في الشتات عمى االستثمار في إعادة بناء الصوماؿ. ويرسؿ الصوما

يعيشوف في الخارج أكثر مف مميار دوالر أمريكي عمى شكؿ تحويبلت كؿ عاـ، أي ما يعادؿ نصؼ الناتج المحمي 
 اإلجمالي في الصوماؿ.

ومف دواعي سرورنا أننا عممنا األسبوع الماضي أف المشروع األوؿ لمصندوؽ، بموجب مبادرة استثمارات مجموعات 
مى الصوماؿ وجيبوتي. وال يدرؾ إال القميموف بأف االستثمارات في الزراعة مف خبلؿ الشتات في الزراعة، سيركز ع

التحويبلت ىي أكبر أربع مرات مف تمؾ التي تأتي مف خبلؿ المساعدة اإلنمائية الرسمية. ونعتقد بأف تحويبلت 
حكومة جميورية الصوماؿ العامميف في الخارج ىي أداة قوية لمتغيير وصيغة ابتكارية لتمويؿ التنمية. وستتابع 

 الفيدرالية ىذه المبادرة باىتماـ كبير.
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وأخيرا أود أف أنتيز ىذه الفرصة ألتوجو بدعوة رسمية نيابة عف الحكومة الصومالية إلى رئيس الصندوؽ السيد 
ببلد، كانايو نوانزي لزيارة الصوماؿ في المستقبؿ القريب، ليتثبت شخصيا مف الوضع االجتماعي االقتصادي في ال

 ويقدر احتياجات السكاف الصومالييف.
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 بيان ممثل سوازيمند

سيدتي رئيسة المجمس، اسمحي لي أف أنضـ إلػى اآلخػريف فػي تينئتػي لػؾ وألعضػاء مكتػب مجمػس المحػافظيف عمػى 
 انتخابؾ لترأس ىذه المداوالت. ويؤكد لؾ وفد ببلدي تعاوننا الكامؿ.

د أف أعبر عف امتناني العميؽ لرئيس الصػندوؽ وموظفيػو عمػى جيػودىـ التػي بالنيابة عف حكومة مممكة سوازيمند، أو 
ال تعرؼ الكمؿ وال الممؿ في تحسيف سبؿ عيش فقراء الريؼ في أجزاء مختمفة مف العالـ، وبخاصة فػي أفريقيػا جنػوب 

ـ لكسػػب الصػػحراء. وأود أف أحيػػي الصػػندوؽ عمػػى مسػػاعدتو لممػػزارعيف أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة، ال فػػي جيػػودى
نمػػا أيضػػا إلطعػاـ العػػالـ بمػػا ينتجونػػو مػف فػػوائض. فػػي سػوازيمند، يعػػيش أكثػػر مػػف   50سػبؿ عػػيش كريمػػة فحسػب، وا 

بالمائة مف الشعب في مناطؽ ريفية، ويعتمدوف بصورة كبيرة عمى زراعة الكفاؼ. وبالتالي تعتبر أي مسػاعدة موجيػة 
يـ، قريبػة جػػدا إلػى قموبنػػا. وبيػذا الصػػدد فإننػا مػػدينوف لفقػراء الريػؼ لمحصػػوؿ عمػى سػػبؿ عػيش كريمػػة ولتحسػيف حيػػات

 بصورة كبيرة لمصندوؽ كمنظمة. 

وىػػو قػػوة الشػػراكات: إرسػػاء التحالفػػات لصػػالح الزراعػػة المسػػتدامة  -سػػيدتي رئيسػػة المجمػػس، إف موضػػوع ىػػذه الػػدورة 
نو يػوفر الجػواب عمػى لغػز موضع امتناف، وقد جاء في الوقت المناسب تماما، حيث أ –ألصحاب الحيازات الصغيرة 

زراعػة أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة. إال أنػػو، ولجعػػؿ قػػوة الشػراكات تعمػػؿ بصػػورة فعالػػة ذات مغػػزى، ال بػػد لمشػػراكات 
مف أف تطبؽ وتمارس بصورة عادلة وصحيحة. ومف وجية نظػري المتواضػعة، فػإف عمػى حكوماتنػا المعنيػة أف تضػع 

تعػزز مػف تنميػػة الشػراكات لمتػرويج لزراعػػة أصػحاب الحيػازات الصػػغيرة،  السياسػات واالسػتراتيجيات التػي تشػػجع و/أو
بمػػا فػػي ذلػػؾ المنػػاطؽ الريفيػػة، حيػػث يعػػيش معظػػـ الفقػػراء. كػػذلؾ فػػإنني أعتقػػد بػػأف إرسػػاء تحالفػػات فعالػػة لمزراعػػة 

 المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة ستسيـ في الحد مف الفقر في المناطؽ الريفية.

سػرني أف أعمػـ ىػذا التجمػع المبجػؿ بػأف حكومػة صػاحب السػمو قػد أدركػت منػذ زمػف طويػؿ أىميػة سػيدتي الرئيسػة، ي
بنػػاء الشػػػراكات لصػػػالح الزراعػػة المسػػػتدامة ألصػػػحاب الحيػػػازات الصػػغيرة، عػػػبلوة عمػػػى الجمػػع بػػػيف جميػػػع أصػػػحاب 

ختمفػػة ومسػػؤولياتيـ المصػػمحة المنخػػرطيف فػػي سبلسػػؿ القيمػػة معػػا فػػي منتػػديات لممناقشػػة واالتفػػاؽ عمػػى أدوارىػػـ الم
وحصػػتيـ مػػف األعمػػاؿ. إذ تمعػػب المشػػروعات العامػػة فػػي العػػادة دورا قياديػػا فػػي تيسػػير بنػػاء الشػػراكات بػػيف أصػػحاب 
المصػػمحة المختمفػػيف، ومػػف بيػػنيـ الممولػػوف، ومػػوفرو المػػدخبلت والخػػدمات، والمزارعػػوف، والمسػػوقوف، والمسػػتيمكوف. 

جتمػاع بػػأف حكومػػة سػوازيمند اعترفػػت مػػؤخرا بالمسػاىمة اليامػػة لمنظمػػات كػذلؾ فإنػػو يسػػعدني لمغايػة أف أعمػػـ ىػػذا اال
 العامميف في االقتصاد. ومف ىذا المنطمؽ قررت إدماجيـ كأصحاب مصمحة ىاميف في الشراكات.

في سوازيمند، توفر صناعة السكر نموذجا مثاليا لمشراكات. فرابطة سوازيمند لمسػكر، والتػي تتػألؼ مػف مزارعػي قصػب 
)وىػـ مػػف أصػحاب الحيػػازات الصػغيرة ومػف المػػزارعيف عمػى نطػػاؽ كبيػر( وأصػحاب المعاصػػر )وىػي شػػركات السػكر 

تجارية كبيرة( ىي المحفػز لبنػاء الشػراكات حيػث يػتـ اتخػاذ جميػع القػرارات مػف قبػؿ المجمػوعتيف كمييمػا. عػبلوة عمػى 
والمػزارعيف عمػى أسػاس سػنوي، حتػى أف ذلؾ، فإف رئاسة رابطة سوازيمند لمسكر تتـ بالتناوب بيف أصػحاب المعاصػر 

تخصػػػيص حصػػػص السػػػكروز يػػػتـ بأسػػػموب شػػػفاؼ مػػػف قبػػػؿ المػػػزارعيف وأصػػػحاب المعاصػػػر. واألىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ، أف 
أصػػحاب المعاصػػر يػػوفروف المسػػاعدة التقنيػػة لمزارعػػي قصػػب السػػكر أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة، إضػػافة إلػػى نقػػؿ 

ي تقػـو فػػي مجػاؿ صػناعة السػكر قػد خمقػت الشػفافية والثقػة بػػيف محصػوليـ مػف القصػب. وبالتػالي، فػإف الشػراكات التػ
جميع أصحاب المصمحة، بما في ذلؾ مزارعي قصػب السػكر مػف أصػحاب الحيػازات الصػغيرة. ومػا تعممنػاه مػف ىػذه 
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الصػػناعة يػػتـ تكػػراره فػػي مشػػروعات أخػػرى، عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو فػػي بعػػض الحػػاالت تكػػوف ىػػذه المحػػاوالت محفوفػػة 
 سيناريوىات السوؽ المختمفة. بالمخاطر بسبب

سػػػيدتي الرئيسػػػة، إف بنػػػاء الشػػػراكات يضػػػمف االسػػػتمرارية حتػػػى بعػػػد عمػػػر المشػػػروعات التػػػي يقصػػػد بيػػػا أف تحفػػػز 
االسػػػتثمارات فػػػي مشػػػروع مػػػا. ودخػػػوؿ مشػػػتري المنتجػػػات واسػػػتعدادىـ لتعبئػػػة ودعػػػـ المػػػزارعيف فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى 

جػاه الصػحيح. وتعتقػد حكومػة سػوازيمند بأنػو يمكػف تحقيػؽ الكثيػر فػي المدخبلت، مػا ىػو إال نػوع مػف الشػراكة فػي االت
 ىذه الشراكة لجية االستمرارية في إضفاء الطابع التجاري عمى الزراعة في نظـ حيازة األراضي التقميدية لدينا.

إلػػى  وىنالػػؾ شػػراكة أخػػرى تػػـ إرسػػاؤىا بػػيف شػػركات المػػزارعيف الصػػغيرة والمنتجػػيف األكبػػر حجمػػا ممػػف لػػدييـ وصػػوؿ
األسواؽ الكبيرة. وقد فتحت ىذه الشراكة النوافذ لممزارعيف لموصوؿ إلى أشػخاص يتمتعػوف بميػارات أفضػؿ فػي زراعػة 
المحاصػػيؿ وتسػػويؽ المنػػتج، عػػبلوة عمػػى اإلبقػػاء عمػػى فػػرص محسػػنة لموصػػوؿ إلػػى األسػػواؽ. إال أنػػو، ىنالػػؾ حاجػػة 

معوف بمسػػؤولية تػػوفير الػػدعـ الكامػػؿ لممػػزارعيف فػػي لتعزيػػز شػػراكاتنا لجيػػة أصػػحاب المصػػمحة اآلخػػريف الػػذيف يضػػط
 نياية المشروع.

سيدتي الرئيسة، دعيني أقوؿ بأنو عمػى الػرغـ مػف أف لػدينا حػاالت ناجحػة عديػدة يمكػف أف نشػارككـ فػي خبراتنػا بيػا، 
. ويعتقػػد وفػػد إال أننػػا مػػا زلنػػا فػػي منحػػى الػػتعمـ عنػػدما نتحػػدث عػػف الشػػراكات المسػػتدامة والفعالػػة فػػي القطػػاع الزراعػػي

ببلدي جازما بأف حػوار السياسػات عػف كيفيػة إضػفاء الطػابع المؤسسػي عمػى الشػراكات القائمػة وجعميػا تعمػؿ لصػالح 
نمػػا  المػزارعيف أصػػحاب الحيػػازات الصػغيرة، وبخاصػػة فقػػراء الريػػؼ، أمػر ممػػح، ال فػػي بمػػداننا وأقاليمنػا المعنيػػة فقػػط، وا 

 أيضا عمى المستوى العالمي.

أود أف أطمػػب مػػف الشػػركاء اإلنمػػائييف دعػػـ الصػػندوؽ فػػي جيػػوده لمسػػاعدة البمػػداف الناميػػة عمػػى تػػرويج وفػػي الختػػاـ، 
وتعزيز تنمية زراعػة مسػتدامة ألصػحاب الحيػازات الصػغيرة مػف خػبلؿ الشػراكات. وأود أف أطمػب مػف الصػندوؽ، مػف 

 خبلؿ رئيسو، تعزيز وتعميؽ انخراطو في بمداننا.
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 بيان ممثل تركيا

تجربة  –رساء التحالفات لصالح الزراعة المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة إ :قوة الشراكات
 تركيا

بدأت تجربة تركيا إلرساء الشراكات كبرنامج إلنشاء ودعـ تعاونيات االدخار واإلنتاج الزراعي التي تموليا الحكومة 
أصحاب صالح تخدمة في أنشطة زراعية لبيدؼ دعـ المزارعيف الذيف يرغبوف في زراعة أراض عامة غير مس

الحيازات الصغيرة. ومنذ ذلؾ الحيف، نفذت الجميورية التركية العديد مف البرامج والنماذج لتحسيف نجاحيا في إرساء 
 التحالفات لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة المستدامة. 

معكـ بعض النتائج اليامة فقط لمبرامج المنفذة،  ومع األخذ بعيف االعتبار معوقات الوقت المتاح، نود أف نتشاطر
قد أنيا قد تكوف مفيدة لممزيد مف الدراسة في بمداف أخرى. كذلؾ نود أف نعبر عف استعدادنا في حاؿ طمب توالتي نع

منا ذلؾ، لتقاسـ الدروس المستفادة مف ىذه الخبرات، وأيضا لممساعدة في تصميـ وتنفيذ برامج جديدة مع الصندوؽ 
 بمدنا، عبلوة عمى البمداف األعضاء األخرى. في

 ويمكف إيجاز أىـ الدروس المستفادة مف خبراتنا عمى النحو الوارد أدناه:

الدراسات الرامية إلى إرساء التحالفات لصالح أصحاب يجب أف يكوف اإلرشاد الزراعي المحور وأىـ مكونات 
مقييا األكاديميوف يإلرشادية فقط عمى المحاضرات التي الحيازات الصغيرة. وال ينبغي أف تستند ىذه األنشطة ا

نما يجب أف تستخدـ أيضا غير ذلؾ مف المنيجيات االبتكارية مثؿ منيجية التقديرات اإلنمائية الريفية  لممزارعيف، وا 
تند غير الحكومية، والتي تس ACDI-VOCAالتشاركية، ومنيجيات المزارعيف الريادية )مثؿ الرابط الزراعي لمنظمة 

 إلى البنى األساسية لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات(.

وفوؽ ذلؾ كمو، ال بد أوال مف التأسيس لمتنمية الشاممة لؤلعماؿ الزراعية، ودعـ المبادرات الفردية الزراعية، وثقافة 
ليؤالء الخبراء  إدارة سبلسؿ قيمة األعماؿ الزراعية بيف الخبراء في المؤسسات العامة الزراعية. ويتوجب أف يكوف

ىدؼ مشترؾ متمثؿ في زيادة دخؿ أصحاب الحيازات الصغيرة مف خبلؿ تحسيف الممارسات الزراعية المستدامة 
والمربحة، عوضا عف مجرد التركيز عمى المعمومات األكاديمية الجديدة. كذلؾ يتوجب عمييـ احتساب ربحية كؿ 

 إجراء.

أصحاب الحيازات الصغيرة أولوية أخرى ة وميارات التعاوف بيف صفوؼ وال بد مف أف يشكؿ تطوير المبادرات الفردي
 ليذا البرنامج، وبخاصة استيداؼ المزارعيف مف الشباب والنساء.

ويجب أف تكوف مخططات التمويؿ الريفي المصممة بصورة مخصوصة ودقيقة لكؿ منطقة مف مناطؽ البرنامج 
طات التمويؿ الريفية ىذه لمكافأة النجاح والتعاوف بيف عنصرا ىاما في كؿ برنامج. كما يتوجب صياغة مخط

 المزارعيف، عبلوة عمى تطوير الروابط مع أصحاب المصمحة اآلخريف في سبلسؿ قيـ األعماؿ الزراعية.

نما ستستفيد سمسمة قيـ األعماؿ الزراعية بأجمميا مف التحالفات  وال يقتصر األمر عمى اإلنتاج الزراعي وحده، وا 
أصحاب الحيازات الصغيرة. ويجب أف تشكؿ المكونات والبرامج االبتكارية، مثؿ إيجاد مخططات لمزراعة  األقوى مع
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التعاقدية مع المجيزيف األكبر، ومساعدة المزارعيف مف خبلؿ المشروعات المشتركة مع شركات أعماؿ زراعية 
 أكبر، لتصنيع وتسويؽ منتجاتيـ، جزءا ال يتجزأ مف كؿ برنامج. 

رنا في السابؽ، فإف ىذه النتائج ىي األكثر أىمية، والتي نعتقد بأف مف واجبنا تشاطرىا معكـ، يا مف تمثموف وكما ذك
شركاءنا القيميف. ومرة أخرى، نؤكد عمى استعدادنا لمعمؿ معكـ لتحري السبؿ الجديدة إلرساء تحالفات لصالح 

 الزراعة المستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة.
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 المممكة المتحدة بيان ممثمة
يسػػتند الصػػندوؽ الػػدولي لمتنميػػة الزراعيػػة عمػػى الشػػراكة: فيػػو بحػػد ذاتػػو شػػراكة فريػػدة مػػف نوعيػػا بػػيف بمػػداف منظمػػة 
التعاوف والتنمية في الميػداف االقتصػادي، ومنظمػة البمػداف المصػدرة لمػنفط، وبمػداف ناميػة أخػرى، تسػتغؿ التػزاـ ومػوارد 

ب أف يركز الصندوؽ عمى قػوة الشػراكات. وقػد أتينػا معػا فػي بدايػة التجديػد التاسػع كؿ منيا. ومف ىنا فإنو مف الصوا
أمنيم  تحسينلمموارد يجمعنا اليدؼ المشترؾ لميمة الصندوؽ والذي يتمخص في تمكيف السكاف الريفييف الفقراء مػف 

ننػا بحاجػة لتجديػد شػراكتنا . وفي بيئة تتطور بصورة مستمرة، فإالغذائي والتغذوي، وزيادة دخوليم، وتعزيز صمودىم
رساء تحالفات جديدة فعالة إليصاؿ النتائج التي اتفقنا عمييا ولتخميص   مميوف شخص مف قبضة الفقر. 80وا 

المممكة المتحدة داعـ قوي لمصندوؽ. وقد وجد استعراض المعونة المتعدد األطراؼ الػذي قمنػا بػو أف الصػندوؽ يتسػـ 
ننػا نػؤمف بػأف قيػادة النمػػو بػأداء جيػد ويركػز عمػى النتػائج ويخمػ ؽ الفػرص االقتصػادية ألصػحاب الحيػازات الصػغيرة. وا 

االقتصادي تشكؿ مفتاح التنمية المستدامة وتشجع عمػى االسػتثمار المسػؤوؿ الػذي يولػده الصػندوؽ. وبغػرض تشػجيع 
سػػػاءلة أمػػػورا الشػػػراكات، وخاصػػػة مػػػع القطػػػاع الخػػػاص، يعتبػػػر التسػػػيير الرشػػػيد؛ وتعزيػػػز المؤسسػػػات؛ والشػػػفافية والم

 ضرورية، وسندعـ الصندوؽ في تركيزه عمى ىذه المجاالت.

كجػزء مػف التجديػد التاسػع لممػوارد، كػػاف مػف دواعػي سػرورنا المسػاىمة مػع اآلخػػريف فػي برنػامج التػأقمـ لصػالح زراعػػة 
ا نرحػػب أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة. إذ يمكػػف لتغيػػر المنػػاخ أف يكػػوف لػػو أثػػر كػػارثي عمػػى الزراعػػة، ومػػف ىنػػا فإننػػ

بمبػػػادرة الصػػػندوؽ التػػػي تقػػػود الطريػػػؽ كجػػػزء ىػػػاـ مػػػف االسػػػتجابة الدوليػػػة لتغيػػػر المنػػػاخ لصػػػالح أصػػػحاب الحيػػػازات 
ننا نتطمع قدما ألف نرى تغير المناخ وقد تـ تعميمو بصورة كاممػة فػي مشػروعات الصػندوؽ واسػتراتيجياتو  الصغيرة. وا 

فػي سمسػمة القيمػة بالصػمود فػي وجػو تغيػر المنػاخ، وأف النجػاح القطرية المسػتقبمية ممػا يضػمف اتسػاـ جميػع الحمقػات 
 في توسيع النطاؽ لف يكوف عمى حساب البيئة.

يتمتع برنامج التأقمـ لصػالح زراعػة أصػحاب الحيػازات الصػغيرة بفرصػة إيصػاؿ النتػائج وبنػاء الشػراكات، بمػا فػي ذلػؾ 
ي توليػػد المعرفػػة ونشػػرىا حػػوؿ التػػأقمـ مػػع تغيػػر مػػع القطػػاع الخػػاص ومجتمػػع المعرفػػة والبحػػوث، بحيػػث يغػػدو قائػػدا فػػ

المناخ لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة. كما أنػو سػيفيد المبليػيف مػف أصػحاب الحيػازات الصػغيرة، وخاصػة النسػاء 
 منيـ. وبغرض توسيع النطاؽ، فإننا نشجع اآلخريف عمى التقدـ لدعـ ىذا البرنامج.

نػػوانزي، عمػػى تعيينػػؾ لفتػػرة رئاسػػية ثانيػػة. وسػػتكوف السػػنوات األربػػع القادمػػة إننػػا نتقػػدـ بالتيػػاني إليػػؾ، أييػػا الػػرئيس 
، 2015حاسػػمة، إذ أف إيصػػاؿ االلتزامػػات الطموحػػة التػػي خػػرج بيػػا التجديػػد التاسػػع لممػػوارد، سػػوؼ يقودنػػا إلػػى عػػاـ 

ننػا عمػى ثقػة وسيكوف البناء الذي سيرتكز عميو التجديد العاشر لمموارد والتنمية فيما بعد األىػداؼ اإلنمائ يػة لؤللفيػة. وا 
تامػة بأنػؾ، مػع موظفيػػؾ، سػوؼ تكونػوف عمػى قػػدر التحػديات التػي يواجييػا الصػػندوؽ. وسػتكوف قيػادتكـ حاسػمة فػػي 
ننػا نػدعـ التػزامكـ  ضماف أف يقـو الصندوؽ بتعظيـ أثره مف خبلؿ نيػج تشػاركي مفتػوح، ممػا يشػتير بػو الصػندوؽ. وا 

يػػز عمػى النتػائج، وتعظػيـ الفعاليػة، وتعزيػػز الشػفافية والمسػاءلة. ونتطمػع قػػدما لبلسػتمرار فػي اإلصػبلح، وضػماف الترك
إلػػى االسػػتمرار فػػي العمػػػؿ بصػػورة وثيقػػة معػػػؾ ومػػع فريقػػؾ، بحيػػػث نبقػػي الصػػندوؽ فػػػي طميعػػة الممارسػػات الدوليػػػة 

 السميمة.

  



 GC 36 

77 

 بيان ممثمة الواليات المتحدة األمريكية
وانزي عمػػى إعػػادة انتخابػػو رئيسػػا لمصػػندوؽ الػػدولي لمتنميػػة الزراعيػػة. لقػػد تينػػئ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الػػرئيس نػػ

جعمت قيادة الرئيس نوانزي القوية والتزامو الذي ال يعرؼ الكمؿ بالتنمية الريفية، مػف الصػندوؽ مؤسسػة طميعيػة مييػأة 
ريفػػي وانعػػداـ األمػػف لبلسػػتجابة لػػبعض أكثػػر التحػػديات حسػػما فػػي القػػرف الواحػػد والعشػػريف، أال وىػػو تحػػدي الفقػػر ال

 الغذائي. وقد جمع الرئيس نوانزي فريؽ إدارة ذا كفاءات فريدة مما يدؿ عمى رؤيتو وقيادتو.

ومػع اسػتمرار تعػرض العػالـ اليػـو لمتقمبػات اليائمػة فػي أسػعار األغذيػة، فإننػا نعػي جيػدا بػأف العػبء األكبػر يقػع عمػى 
الواليات المتحػدة مػف موضػوع األمػف الغػذائي والتغػذوي العػالمي  كاىؿ أشد الناس فقرا. وعمى ىذه الخمفية، فقد جعمت

 جوىر أولوياتيا اإلنمائية. ونعتبر الصندوؽ شريكا حيويا في ىذا العمؿ الممح.

لقد كانت السنة الماضية حاسمة بالنسبة لمصندوؽ الذي استكمؿ تجديػدا تاسػعا قويػا لمغايػة لمػوارده. وفػي ىػذا الصػدد 
مميار دوالر أمريكي، عمى الػرغـ مػف معوقػات الميزانيػة الصػعبة  1.5مانحة بتجديد قياسي قدره فقد التزمت الجيات ال

جػػدا التػػي تواجييػػا. وأكػػد الصػػندوؽ مػػف طرفػػو التزامػػو بجػػدوؿ أعمػػاؿ متػػيف لئلصػػبلح مصػػمـ لتوسػػيع وتعزيػػز أثػػره 
 اإلنمائي.

تمرار الصػػندوؽ فػػي إيصػػاؿ نتػػائج ذات إننػػا نػػدعـ األىػػداؼ الطموحػػة التػػي وضػػعيا الػػرئيس نػػوانزي وفريقػػو، ومػػع اسػػ
معنػػى فػػي بيئػػات محفوفػػة بالتحػػديات، سيسػػعى الصػػندوؽ أيضػػا إلػػى تحسػػيف اسػػتدامة أثػػره اإلنمػػائي عمػػى المجتمعػػات 
والبمداف مػف خػبلؿ توسػيع نطػاؽ مشػروعاتو، وتعميػؽ حػوار سياسػاتو مػع الػدوؿ األعضػاء. ومػف شػأف ذلػؾ أف يمكػف 

اجحة، والتعمـ مػف المشػروعات التػي لػـ تكػف عمػى مسػتوى التوقعػات، عػبلوة عمػى الصندوؽ مف تكرار المشروعات الن
 التأثير عمى السياسات الرئيسية التي ليا أثر مباشر عمى حياة فقراء الريؼ.

وتصادؽ الواليات المتحدة أيضا عمػى عمػؿ الصػندوؽ بشػأف تغيػر المنػاخ، وتعمػيـ التمػايز بػيف الجنسػيف، وعمػى وجػو 
مع قدما لعمؿ الصندوؽ في مساعدة المزارعيف الريفييف عمى تبني أساليب زراعيػة تتسػـ بالصػمود الخصوص فإننا نتط

في وجو تغير المناخ وبمستوى منخفض مف انبعاثات غػاز الدفيئػة، وبممارسػات جيػدة السػتخداـ األراضػي. إننػا نػثمف 
فية، وإلدماجو لقضػايا التمػايز بػيف الجنسػيف الصندوؽ بشدة إلدراكو لمدور الحيوي لمتمايز بيف الجنسيف في التنمية الري

 80عنػػدما ركػػز حػػوالي  2011-2010كأولويػػة مؤسسػػية، كمػػا تػػـ التعبيػػر عنػػو مػػف خػػبلؿ سػػجؿ الصػػندوؽ فػػي الفتػػرة 
 بالمائة مف مشروعات الصندوؽ المقيمة عمى الترويج لتمكيف المرأة.

ادمػػة فػػي كيػػؼ يمكػػف لمصػػندوؽ أف يكػػوف أكثػػر كػػذلؾ فإننػػا نتطمػػع قػػدما لبلنخػػراط مػػع الصػػندوؽ عمػػى مػػدى السػػنة الق
أال وىػي الػدوؿ اليشػة التػي يتمتػع الصػندوؽ  –فعالية في البيئات التػي تتسػـ بأقصػى قػدر مػف الصػعوبات والتحػديات 

 فييا بموقع فريد مف نوعو ليمعب دورا رئيسيا بسبب طبيعة نيجو القاعدي.

يػػػة عمػػى أرض الواقػػػع. وبيػػػذا الصػػػدد نعتقػػػد بػػػأف مكتػػػب التقيػػػيـ إننػػا نرحػػػب بػػػالتزاـ الصػػػندوؽ المتػػػيف بالفعاليػػػة اإلنمائ
المسػػتقؿ فػػي الصػػندوؽ ىػػو مصػػدر ال يمكػػف االسػػتغناء عنػػو لممعرفػػة. وقػػد أسػػيمت منتجاتػػو بصػػورة مباشػػرة فػػي أداء 
الصػػندوؽ. ويعتبػػر التقريػػر السػػنوي عػػف نتػػائج وأثػػر عمميػػات الصػػندوؽ الػػذي يعػػده مكتػػب التقيػػيـ المسػػتقؿ منتجػػا قيمػػا 

 وجو الخصوص ألنو يوفر المتانة المنيجية والعمؽ والتبصر.  عمى
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وفيما يتعمؽ بإدارة الموارد البشػرية، يسػتمر الصػندوؽ فػي تحقيػؽ خطػوات كبيػرة مػف خػبلؿ إدخػاؿ المزيػد مػف المرونػة 
ف  عمى سياسػات المػوارد البشػرية وعمػى الميزنػة المسػتندة إلػى األداء. ونأمػؿ بػأف تشػكؿ ىػذه اإلصػبلحات الصػعبة، وا 

 تكف ضرورية، مثاال لموكاالت األخرى ضمف منظومة األمـ المتحدة ككؿ.

وأخيػرا، فقػػد حقػؽ الصػػندوؽ خطػػوات ىامػة فػػي مجػاؿ اإلدارة الماليػػة وتحػػديث نيجػو صػػوب إدارة الحافظػة مػػف خػػبلؿ 
لواليػػات المتحػػدة تػػوفير مبػػادئ توجيييػػة سػػميمة لبلسػػتثمار لػػدعـ تنفيػػذ سياسػػة االسػػتثمار التػػي تبناىػػا مػػؤخرا. وتتطمػػع ا

لنموذج الصندوؽ الجديد في سمطة االلتزاـ بالموارد مقدما، والذي سيوائـ الصندوؽ مع أفضؿ الممارسات التي تتبعيػا 
 المؤسسات المالية الدولية األخرى.

، فػإف ىػذه المؤسسػة تقػ دـ إننا نطمب الكثير مف الصندوؽ. وبدوره فإف الصندوؽ يستمر في إيصاؿ نتائج قوية. واليػـو
 مميار دوالر أمريكي سنويا، وتحوؿ حياة البشر في جميع أنحاء العالـ. 2اإلقراض بمعدالت قياسية تقترب مف 

إننػػا نتطمػػع إلػػى االسػػتمرار فػػي انخراطنػػا العميػػؽ والوثيػػػؽ مػػع الصػػندوؽ فػػي جيػػوده الراميػػة ألف يكػػوف ممػػوال قياديػػػا 
 ـ.لممزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة في جميع أرجاء العال
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 الفصل الرابع
 البيانات والكممات الخاصة

 

 السيد كانايو نوانزي رئيس الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية

 

 

، وزير االقتصاد والمالية Vittorio Grilliمعالي السيد   -المتحدثوف في الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس المحافظيف 
، والسيد كانايو نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصيف الشعبية، Hui Liangyuمعالي السيد  ،في الجميورية اإليطالية

 نوانزي رئيس الصندوؽ
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الكممة االفتتاحية التي ألقتيا رئيسة مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية 
 أمام الدورة السادسة والثالثين لممجمس Marie-Josée Jacobsالسيدة  –الزراعية 

 

 

 رئيسة مجمس محافظي الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية Marie-Josée Jacobsالسيدة 

 

 السيد رئيس الصندوؽ،
،  الحضور األكاـر

 المحافظوف المكرموف،
 سيداتي وسادتي،

إنو لمصدر سعادة وشرؼ كبير لببلدي أف أقبؿ ىذه المسؤولية اليامة لمعمؿ كرئيسة لمجمس محافظي الصندوؽ 
اليـو أماـ الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ الدولي لمتنمية  لسنة ثانية. ويسعدني أف أتحدث

 الزراعية.

منذ اجتماع مجمس المحافظيف األخير العاـ الماضي، شيدنا مرة أخرى حاالت غمياف سياسي وبيئي، واضطرابات 
ة في القرف األفريقي ومنطقة سياسية جديدة في أفريقيا، مما أدى إلى حاالت انعداـ استقرار جدية وكوارث إنساني

 الساحؿ.

في ىذا السياؽ العالمي المتغير، تواجو مجموعات فقراء الريؼ تحديات مستمرة تتفاقـ بسبب ىشاشتيـ، مما يدفع 
 عمى الغالب بالرجاؿ والنساء واألطفاؿ إلى االنزالؽ بصورة أكبر في قبضة الفقر.

كاف عدد الذيف يعانوف مف الجوع في العالـ بأسره بحدود مميار في العاـ الماضي، وعند انعقاد مجمس المحافظيف، 
مميوف شخص، مما يشير إلى تحّسف  871شخص، في حيف أشار تقرير حديث لؤلمـ المتحدة أف العدد انخفض 

 طفيؼ في الوضع، لو استطعنا أف نصفو بيذه العبارة.
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ال أف حجـ التحدي الذي يفرضو الفقر المزمف، وعمى الرغـ مف إحراز بعض التقدـ مف خبلؿ المساعي اإلنمائية، إ
 مميوف شخص كؿ سنة، يبقى تحديا مخيفا. 81والعدد اإلضافي مف السكاف عمى وجو األرض الذي يصؿ إلى 

ويعتبر الفقر الذي يؤثر عمى البمداف النامية مؤشرا واضحا إلى الحاجة إلى انخراط أكبر مف قبمنا في الحرب ضد 
 الفقر.

 سيدي الرئيس،
 سيداتي وسادتي،

بعنواف "المستقبؿ الذي نريده" الضوء عمى أننا "ممتزموف بتحرير البشرية  21قبؿ ثمانية أشير، سّمط تقرير قمة ريو+
 مف الفقر والجوع كأمر في غاية اإللحاح".

. 21في ريو+ ، ولتحقيؽ رؤيتنا المشتركة2115والتنمية الريفية حاسمة لتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية بحموؿ عاـ 
ومف الحيوي لنا أف ننظر إلى التنمية في سياؽ متغير، ونأخذ بعيف االعتبار تحديات المستقبؿ. فباإلضافة إلى 

سنة، سيزيد عدد الذيف يعيشوف  41التحدي الذي يفرضو الفقر في يومنا الحاضر، ىنالؾ معرفة بأنو، وفي غضوف 
أف نكوف عمى استعداد ليذا التحدي مف اآلف مف خبلؿ السعي  في العالـ بما يقدر بتسعة مميارات شخص، وعمينا

 في طريؽ التنمية المستدامة. 

 41زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ىي أكبر مشّغؿ لمقوة العاممة في العالـ، كما أنيا تّوفر الدخؿ وسبؿ العيش لػ 
 في المائة مف سكاف العالـ، وتوّفر إمكانيات ىائمة غير مستغمة.

عمى الحاجة إلى ُنيج جديدة لمتطرؽ  21د منتدي بوساف رفيع المستوى حوؿ فعالية المعونة، وقمة ريو+وقد أكّ 
ألولويات التنمية. ومنيا أىمية الشراكات لمتنمية، والحاجة إلى االندماج االقتصادي. وأود أف أضيؼ بأنو وفي حيف 

نمائي الكمي، إال أنيا تتمتع بقدرة كبيرة عمى استقطاب أف المساعدة اإلنمائية الرسمية ما ىي إال جزء مف التمويؿ اإل
التأييد. ويسعدني أف ألحظ بأف موضوع الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس المحافظيف ىو قوة الشراكات: إرساء 

 التحالفات لصالح تنمية مستدامة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة.

مجاال لمحكومات والمنظمات الدولية حصرا، فالتنمية تغدو مستدامة إف التنمية المستدامة ليست، وال يجب أف تعتبر، 
 فقط عندما يسيـ فييا جميع أفراد المجتمع )والجيات العاممة في االقتصاد(.

ولتحقيؽ التنمية الزراعية، ال بد مف النظر إلى كؿ مزرعة بغض النظر عف ُصغرىا، كعمؿ تجاري صغير يستحؽ 
 ؿ الروابط مع سبلسؿ القيمة، ومف خبلؿ إدماجو بصورة كاممة في االقتصاد.التنمية، ويمكف تعزيزه مف خبل

 سيدي الرئيس،
 سيداتي وسادتي،

لقد لحظت ببالغ السرور أف الدوؿ األعضاء في الصندوؽ قد أكدت مجددا عمى دعميا لميمة الصندوؽ، عمى 
اسع لموارد الصندوؽ، مع ىدؼ توسيع منظور الرغـ مف السياؽ العالمي الصعب. وقد أبرمنا التزاما كبيرا لمتجديد الت

 عممياتو، وبناء الشراكات لمساعدة الدوؿ األعضاء.
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 سيدي الرئيس،
 سيداتي وسادتي،

مميوف شخص مف التخمص مف قبضة الفقر الثناء والمديح. ومما ىو واضح  91يستحؽ ىدؼ الصندوؽ في تمكيف 
حقيؽ ىذا اليدؼ. وقد أثبت الصندوؽ أنو مستعد لمواجية فإف المنظمة سوؼ تواجو تحديات رئيسية في سعييا لت

التحديات. ويشيد الدعـ الذي تعيدت بو الدوؿ األعضاء لمتجديد التاسع لمموارد بثقة ىذه الدوؿ بعمؿ الصندوؽ، 
يمانيا باألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا. وىنا اسمحوا لي أف أشكر جميع الدوؿ األعضاء عمى دعميا القّيـ.  وا 

تزامف الدورة السادسة والثبلثوف لمجمس محافظي الصندوؽ أيضا مع نياية الفترة الرئاسية األولى لمسيد نوانزي وت
بأعمى ما يمكف المعايير. وىذا الصباح، سوؼ  2113-2119الذي وفا بميمتو خبلؿ فترتو الرئاسية األولى ما بيف 

 .2117-2113ُنجري عممية انتخاب رئيس لمصندوؽ لمفترة 

ن ني أنتيز ىذه الفرصة ألثني عمى اإلنجازات التي حققيا رئيس الصندوؽ السيد نوانزي، وعمى فريقو. وأنا عمى وا 
يقيف مف أف أعضاء مجمس المحافظيف يشاركونني ىذا الشعور، ولذا اسمحوا لي أف أدعوكـ جميعا اآلف لبلنضماـ 

 إلّي في التصفيؽ لمسيد رئيس الصندوؽ.

  كـ.شكرا لكـ عمى حسف إصغائ
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 حاضرة الفاتيكان  – Mambertiترحيبا برئيس اأٍلساقفة الصندوق  الكممة التي ألقاىا رئيس
 

في الدورة السادسة والثبلثيف  Dominique Mambertiإنو لشرؼ عظيـ لي أف أرحب برئيس األساقفة الموقر 
لمعبلقات مع الدوؿ، وىو  ىو أميف سر دولة حاضرة الفاتيكاف Mambertiلمجمس محافظي الصندوؽ. المونسنيور 

 معنا ىذا الصباح لينقؿ رسالة مف قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وتمقى رسالة قداسة البابا ترحيبا أكبر عمى ضوء إعبلنو األخير. إذ ستبقى قيادتو في المواضيع المتعمقة بالفقر 
 والزراعة معنا عمى الدواـ.

اقترح قداسة البابا بنديكتوس منظورا طويؿ األمد لمقضاء عمى األسباب  في منشوره البابوي "المحبة في الحقيقة"
الييكمية النعداـ األمف الغذائي. فقد دعا إلى مزيد مف االستثمارات في جميع مظاىر الزراعة الريفية، مع ضماف 

 االستدامة، وشجع عمى توسيع التجارة في السمع الزراعية بأسموب يتسـ بالعدالة والمساواة.

ننا نتطمع بشغؼ كبير لئلصغاء لرسالة قداستو. ونتمنى لكؿ مف تمق ى ىذه الكممات صدى واسعًا ضمف منظمتنا. وا 
 قداسة البابا وحاضرة الفاتيكاف القوة والحكمة اآلف وفي المستقبؿ.
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، Dominique Mambertiرسالة من قداسة البابا بندكتس السادس عشر يمقييا بالنيابة عنو رئيس األساقفة 
 أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان لمعالقات مع الدول

 

 
 

 أميف سر دولة حاضرة الفاتيكاف لمعبلقات مع الدوؿ ،Dominique Mambertiالمونسنيور 

 
لى السمطات وممثمي الدوؿ األعضاء والمشاركيف في الدورة  يسرني أف أبعث بتحياتي القمبية لكـ، رئيس الصندوؽ، وا 

جمس المحافظيف. يتزامف افتتاح ىذا االجتماع مع اليـو األوؿ لبدء موسـ الصـو الكبير، وىو السادسة والثبلثيف لم
الكتاب الوقت الذي تذّكر فيو تعاليـ السيد المسيح: "بما أنكـ فعمتموه بأحد إخوتي ىؤالء األصاغر، فبي فعمتـ". )

يسة الكاثوليكية، مف بيف جممة أمور (، وتجدد الكن40المقدس، إنجيؿ متى، اإلصحاح الخامس والعشروف، اآلية 
أخرى، دعوتيا لتقاسـ الخيرات مع األقؿ حظا. وبيذا المعنى، بإمكاف منظمتكـ أف تعتمد دائما عمى دعـ وتشجيع 

 الكرسي الرسولي. 

ف كاف يرتبط بسياقات بيئية واجتماعية مختمفة ويحتـر القوانيف المبلئمة  يشيد نشاط الصندوؽ عمى أف التعاوف، وا 
لمتكنولوجيا واالقتصاد، إال أنو أكثر كفاءة عندما توجيو المبادئ األخبلقية الرئيسية لمتعايش بيف البشر. أي بمعنى 
آخر، تمؾ القيـ األساسية، التي بحكـ طبيعتيا العالمية، يمكف أف تحيي جميع األنشطة السياسية واالقتصادية 

اؼ. وبيذا الصدد، يخطر في ذىني أوال المنيجية التي يتبعيا والمؤسسية، بما في ذلؾ أشكاؿ التعاوف متعدد األطر 
الصندوؽ والذي يعطي التنمية الجارية األولوية عمى مجرد المساعدة، ويضع ُبعدا لممجموعات إلى جانب الُبعد 
الفردي الخالص، إلى الحد الذي يضع فيو أشكاال لمقروض والمنح التي ال تتحمؿ أية فوائد، وغالبا ما يختار 

مستفيديف أساسييف منو "أفقر الفقراء". ويظير ىذا النشاط بأف النيج التي تسير بوحي مبادئ العطاء وثقافة اليبة ك
(. وبالفعؿ فإف النيج الذي 36المحبة في الحقيقة، يمكف "أف تجد مكانا ليا ضمف األنشطة االقتصادية الطبيعية" )

نما  يتبعو الصندوؽ يتمثؿ في ربط القضاء عمى الفقر، ال بالحرب عمى الجوع وضماف األمف الغذائي فحسب، وا 
أيضا بخمؽ فرص العمؿ وىياكؿ صنع القرار المؤسسية. ومف المعروؼ تماما بأف ىذه العناصر ىي ما يتـ االفتقار 
 إليو، وأف إشراؾ العماؿ الريفييف في الخيارات التي تؤثر عمييـ محدود، مما يعزز بالتالي إحساسيـ بأنيـ محدودوف

 في قدراتيـ وكرامتيـ.
وفي ىذا المجاؿ، ىنالؾ مخططاف محدداف تتخذىما ىذه المنظمة يستحقاف الثناء والتقدير. الخط األوؿ ىو االىتماـ 
المستمر الذي تمنحو ألفريقيا، حيث ومف خبلؿ دعـ مشروعات "االئتماف الريفي"، ييدؼ الصندوؽ إلى منح صغار 

ف تكف متواضعة، وتمكينيـ مف اتخاذ القرارات والدخوؿ في مراحؿ اإلدارة أيضا. المزارعيف موارد مالية ضرورية وا  
أما الخط الثاني فيو الدعـ الذي تمنحو لمجتمعات الشعوب األصمية، حيث يوجد اىتماـ خاص بالحفاظ عمى التنوع 

ىوية ىذه الشعوب  الحيوي واالعتراؼ بأفضؿ ما وضعو الخالؽ تحت تصرؼ البشرية بأجمميا. وبالتالي فإف حماية



 GC 36 

85 

بحاجة إلى أف تتمتع بأولوية قصوى، وكذلؾ ال بد مف االعتراؼ بدورىـ الذي ال يمكف االستغناء عنو في تمرير 
 المعرفة والتجارب التقميدية. 

ىذا البحث المخصوص عف التضامف وتقاسـ الطيبات يمكف رؤيتو أيضا في نمط التمويؿ الذي يمنحو الصندوؽ 
ياجات العممية لمبمداف المستفيدة ومصالح اقتصادىا الزراعي، ويتجنب وضع الشروط واألعباء والذي يضمف االحت

التي ال يمكف االستمرار في تحمميا. ويعترؼ ىذا النيج بالقطاع الزراعي كعنصر أولي في النمو االقتصادي والتقدـ 
ي يستحقونو. وبيذا الصدد، يبدو مف االجتماعي، ويضع الزراعة وأولئؾ الذيف يعمموف عمى األرض في المكاف الذ

الياـ اإلشارة إلى أف القرار بإرساء شراكات مع منظمات المجتمع المدني تجمب معيا فكرة التبعية، والتي ىي مفيدة 
 جدا لتحديد احتياجات الشعوب والسبؿ المبلئمة لئليفاء بيا.

دواـ عمى محورية العامؿ عمى األرض، وىي إف الكنيسة الكاثوليكية، في تعاليميا وفي أنشطتيا، حافظت عمى ال
تحث عمى إجراءات ممموسة سياسية واقتصادية في المجاالت التي تؤثر عميو. ومما يسعدني مبلحظتو أف ىذا 
الموقؼ يتواءـ تماما مع نيج الصندوؽ في التأكيد عمى دور المزارعيف كأفراد وكمجموعات صغيرة، وبالتالي عمى 

تنمية مجتمعاتيـ وبمدانيـ. إف ىذا االىتماـ الذي يتـ إيبلءه لؤلشخاص كأفراد إشراكيـ بصورة نشطة في 
وكجماعات، سيكوف أكثر فعالية إذا ما تـ تحقيقو مف خبلؿ أشكاؿ الرابطات، سواء كانت تعاونيات أو أعماؿ أسرية 

 صغيرة ىادفة إلى إنتاج دخؿ يكفي لدعـ مستوى معيشة كريمة ومحترمة.

أفكارنا نحو السنة الدولية القادمة التي اختارت األمـ المتحدة تكريسيا لؤلسرة الريفية، مروجة  وبيذا الصدد، تتجو
لمبدأ متأصؿ وسميـ لمتنمية الزراعية ومحاربة الفقر، تستند إلى ىذه الخمية الرئيسية في المجتمع 

(cf. A/RES/66/222ويعمـ الصندوؽ مف تجربتو أف األسرة ىي قمب النظاـ االجتم .) اعي وأف ما ىو ىاـ
لتنظيـ حياة األسرة، قبؿ قوانيف الدولة أو المعايير الدولية، ىي المبادئ األخبلقية المحفورة في الميراث الطبيعي 
لمقيـ والتي يمكف أف نممسيا في الحاؿ في العالـ الريفي أيضا. وتميـ ىذه المبادئ سموؾ األفراد والعبلقة بيف األزواج 

اس بالممكية المشتركة. ولذلؾ فإف تجاىؿ ىذه الحقيقة، أو الفشؿ في إدراكيا، سوؼ يقّوض ال وبيف األجياؿ واإلحس
نما أيضا المجتمع الريفي بأسره، مع تبعات يمكف توقع جديتيا وخطورتيا بكؿ سيولة.   أساس األسرة فقط، وا 

مستمر، وبمساعدة تقنية في وفي ىذا السياؽ الحالي، مف الضروري تزويد المزارعيف بتشكيبلت متينة، وبتحديث 
أنشطتيـ، عبلوة عمى دعـ المبادرات الرامية إلى بناء الرابطات والتعاونيات القادرة عمى اقتراح نماذج فعالة لئلنتاج. 
قبؿ خمسيف سنة مف اآلف، أشار المجمع الفاتيكاني الثاني إلى أف: "كثيرة ىي الشعوب التي تستطيع أف ترفع 

لت أساليب االستثمار الزراعي البالية بالتقنيات الحديثة، وطبقتيا عمى أوضاعيا بعد مستوى حياتيا إذا استبد
التدريب البلـز والفطنة المطموبة، مجتيدة في تأسيس نظاـ اجتماعي أفضؿ، ومنصرفة إلى توزيع األراضي الممموكة 

ط زيادة في اإلنتاج، حيث يتمثؿ (. وبيذه الطريقة، فإننا ال نرى فق87ورجاء، الفقرة  توزيعا أكثر إنصافا" )فرح
نما أيضا توجو فعاؿ نحو  ، وا  الخطر في أال يبلحظ فوائد ىذه الزيادة أشد الناس فقرا، كما يحدث في الغالب اليـو
إصبلح زراعي شرعي يضمف زراعة األراضي، والتي قد ال تكوف مستغمة أحسف استغبلؿ مف قبؿ مالكييا الذيف 

الفبلحيف إلييا. عبلوة عمى ذلؾ، يمكف لممساعدة الدولية أف تستجيب إلى أساليب يعيقوف في بعض األحياف وصوؿ 
 أكثر فعالية الحتياجات المستفيديف الفعاليف بحيث تقدـ فوائد مضمونة ألولئؾ الذيف يعيشوف في العالـ الريفي.
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ية، وتحاوؿ الدوؿ األكثر وفي الوقت الحالي، تبقى الموارد الضرورية بوضوح لتحقيؽ التعاوف الدولي محدودة لمغا
تقدما أف تبرر خفضيا لمساىماتيا مف خبلؿ تراجع ما ىو متاح. ولكف، إذا أخذنا نظرة أبعد، فإف وقؼ العمؿ 

 التضامني عمى أساس األزمة قد يخفي وراءه نقصا واضحا في االنفتاح عمى احتياجات اآلخريف.

وتقدير. وسيستمر في ىذه النظرة، إذ يعتبره مؤسسة دولية لقد نظر الكرسي الرسولي لمصندوؽ عمى الدواـ باحتراـ 
قادرة عمى الجمع بيف مبادئ النظاـ العالمي العادؿ والتضامف الفعاؿ. وال يمكف إال لممحبة، ال لروح العداء، أف تؤكد 

عادة التوىج في كؿ فرد  منا لئلحساس بصورة أكثر دقة عمى األساليب التي ال بد مف اتباعيا لدعـ فعاؿ لمفقراء، وا 
. إنيا مسألة االعتراؼ بالكرامة المتساوية التي منحيا الخالؽ لكؿ كائف بشري.  الحقيقي باألخوة والكـر

وبالتالي، فإنني أعبر عف األمؿ بأف يستمر الصندوؽ في العمؿ بتصميـ أكبر لصالح التنمية الريفية، وأف يستمر 
وبيذه الطريقة فإنو سيتمكف مف التعبير، ال عف المعرفة التقنية  في تنفيذ ىذا التعبير المذكور أعبله عف التضامف.

نما أيضا عف االلتزاـ بجعؿ العالـ أكثر إنسانية ألف ىذا وحده مف شأنو أف يمكننا مف النظر إلى  والمينية فقط، وا 
 (.35المنشور البابوي: الخبلص في األمؿ، المستقبؿ بثقة وأمؿ متجدد )

دارة الصندوؽ الدولي  إنني أدعو أف يمنحكـ اهلل جميعا، يا مف تتحمموف بأساليبكـ المختمفة المسؤولية عف توجيو وا 
لمتنمية الزراعية، الحكمة لبلستمرار في مسار التضامف الذي بدأتموه، والشجاعة في االستمرار في ىذا المسار إلى 

 أفضؿ لمعدالة والسبلـ. أف نصؿ إلى النقطة الني نخّمؼ فييا وراءنا الفقر والجوع ونتقدـ نحو آفاؽ

 2013فبراير/شباط  13مف الفاتيكاف، 
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نائب رئيس مجمس ، Hui Liangyuالبيان الذي ألقاه رئيس الصندوق ترحيبا بمعالي السيد 
، وزير االقتصاد والمالية في Vittorio Grilli، ومعالي السيد وزراء جميورية الصين الشعبية

 الجميورية اإليطالية
 

وبوف، سػيداتي وسػادتي، إنػو لشػرؼ لػي أف أرحػب بضػيفيف مميػزيف فػي الػدورة السادسػة والثبلثػيف لمجمػس السادة المند
 محافظي الصندوؽ.

 ، نائب رئيس الوزراء في جميورية الصيف الشعبية.Hui Liangyuأوال، أود أف أرحب بحرارة بمعالي السيد 

سػبؿ ابتكاريػة وجديػدة لزيػادة االسػتثمار فػي الزراعػة في سياؽ النمػو المطػرد لبلقتصػاد الصػيني، ىنالػؾ حاجػة إليجػاد 
ولتعزيز اإلنتاجية، مما يعتبػر أمػرا حاسػما. وتػولي الصػيف اىتمامػا متزايػدا بالتنميػة المسػتدامة، وىػي تعمػؿ عمػى وجػو 
الخصػػوص عمػػى التخفيػػؼ مػػف آثػػار تػػدىور البيئػػة، وتجػػري عمميػػة إعػػادة تػػوازف ىامػػة لمغايػػة بػػيف التقسػػيـ الحضػػري 

 ي، وتنمي المناطؽ التي يتفشى فييا الفقر لضماف قياـ مجتمع صيني متجانس ومزدىر.والريف

، ولوقػت طويػؿ، بطػبل مػف أبطػاؿ التنميػة الزراعيػة كوسػيمة Hui Liangyuلقػد كػاف نائػب رئػيس الػوزراء، معػالي السػيد 
وىمػػا ىػػدفاف يسػػعى  لمحػػد مػػف الفقػػر فػػي الصػػيف، وفػػي طميعػػة مػػف يناضػػموف لموصػػوؿ إلػػى األمػػف الغػػذائي العػػالمي.

الصندوؽ في عممياتو إلنجازىما في جميع أنحاء العالـ. ولذا فإنػو لشػرؼ وميػزة كبيػرة لنػا أف نحظػى بفرصػة الترحيػب 
 معنا.  Huiبمعالي السيد

، وزيػػػر االقتصػػػاد والماليػػػة فػػػي الجميوريػػػة Vittorio Grilliكػػذلؾ فإنػػػو مػػػف دواعػػػي سػػػروري أف أرحػػػب بمعػػػالي السػػيد 
ي سػػيتحدث أمػػاـ المجمػػس. وحتػى مػػع التػػدىور االقتصػػادي العػػالمي الحػالي، بقيػػت إيطاليػػا داعمػػا وزخػػرا اإليطاليػة الػػذ

ننػػا ممتنػػوف لمغايػػة لمشػػعب  لمصػػندوؽ فػػي أوجػػو عديػػدة، لػػيس أقميػػا استضػػافتيا لمصػػندوؽ ىنػػا فػػي المدينػػة الخالػػدة. وا 
لمزراعػة كمحػرؾ لمتنميػة. ويسػرني لمغايػة أف اإليطالي عمى التزامو بميمة مؤسستنا، وعمػى اعترافػو باألىميػة الحاسػمة 

 .Grilliأرحب بالوزير 
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نائب رئيس مجمس وزراء جميورية الصين ، Hui Liangyuالبيان الرئيسي لمعالي السيد 
 الشعبية

 أمام الدورة السادسة والثالثين لمجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية
 

 

ئيس مجمس وزراء جميورية نائب ر  Hui Liangyuمعالي السيد 
 الصيف الشعبية

 

 النيوض بالتنمية الزراعية والحد مف الفقر مف خبلؿ تعاوف عالمي أوثؽ

 السيدة رئيسة المجمس،
 الرئيس كانايو نوانزي،
 المحافظوف الموقروف،

 سيداتي وسادتي،
ظي الصندوؽ الدولي لمتنمية يسعدني أف أزور روما، وأف أنضـ إليكـ في الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محاف

الزراعية لمناقشة السبؿ المفضية إلى النيوض بالتنمية الزراعية والحد مف الفقر في العالـ. يشيد ىذا العاـ الذكرى 
الخامسة والثبلثيف لتأسيس الصندوؽ. وعمى مدى السنوات الخمس والثبلثيف الماضية، كاف الصندوؽ نشطا في 

اوف الزراعي العالمي، ودعـ إنتاج الحبوب في البمداف النامية، وتحسيف تغذية الفقراء. جمع األمواؿ، والترويج لمتع
وقد كاف لمصندوؽ مساىمة ىامة في الجيود العالمية الرامية إلى إنتاج الحبوب والحد مف الفقر، وتشيد حكومة 

 الصيف بالصندوؽ لعممو المثمر وجيوده الدؤوبة.

ما أيضا، تحركيا التاريخي لئلصبلح واالنفتاح، مؤسسة لبداية حقبة جديدة في عا 35أما الصيف، فقد أطمقت، قبؿ 
نتاج الحبوب، وبيبوط سريع في تعداد السكاف الريفييف الفقراء. فعمى مدى  الببلد تتسـ بتنمية كبيرة لئلنتاج الزراعي وا 

مميوف  300با، إذ ازداد مف السنوات الخمس والثبلثيف الماضية، تضاعؼ إنتاج الحبوب اإلجمالي في الصيف تقري
طف. وازداد صافي  5.3طف إلى  2.5مميوف طف. كما تضاعؼ مردود الحبوب لميكتار الواحد مف  590طف إلى 

بالمائة. عبلوة عمى  7.5ضعؼ، مما يمثؿ نموا سنويا وسطيا يقدر بحدودػ  10.8دخؿ المزارعيف لمفرد الواحد بػ 
البنى األساسية الريفية، إذ غدت جميع القرى موصولة بالطرقات، ومزودة ذلؾ، تحققت اختراقات رئيسية في تنمية 

بخدمات المياه والكيرباء. وشيدت الظروؼ المعيشية ومرافؽ المستشفيات والمدارس في المناطؽ الريفية تحسنا 
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مميوف طالب  130ممحوظا. ويطبؽ حاليا التعميـ اإلجباري لمدة تسع سنوات في جميع أنحاء الببلد، كما تـ إعفاء 
ريفي مف أقساط متنوعة ومف ثمف الكتب المدرسية، كذلؾ تمقى العديد منيـ إعانات حكومية لتغطية نفقات سكنيـ 
في المدارس الداخمية وتوفير وجبات مغذية ليـ. كما تـ وضع المخطط الطبي التعاوني الريفي الجديد قيد التشغيؿ 

اؿ نظاـ اإلعاشة اليومي الريفي بصورة كاممة إليصاؿ المساعدة مبلييف مزارع. وتـ إدخ 805الكامؿ، مما أفاد 
مميوف مزارع. كذلؾ فقد أسسنا لنمط جديد مف نظاـ تأميف الشيخوخة في الريؼ، مما أتاح  53الفعالة ألكثر مف 

مميوف مزارع فرصة تمقي معاش تقاعدي. ومف اإلنصاؼ القوؿ بأننا أنشأنا أكبر شبكة أماف  120ألكثر مف 
اعية في العالـ. وأدت ىذه التنمية في المناطؽ الزراعية والريفية إلى زخـ كبير في جيودنا الرامية إلى الحد مف اجتم

مميوف  250الفقر، إذ تـ تخفيض عدد سكاف الصيف في المناطؽ الريفية الذيف يعيشوف في فقر مطمؽ بحدود 
ي األوؿ لؤللفية، المتمثؿ في تخفيض نسبة السكاف شخص، مما يجعؿ الصيف البمد األوؿ في اإليفاء باليدؼ اإلنمائ

 20الفقراء بحدود النصؼ. ومف خبلؿ االعتماد عمى جيودنا الخاصة أساسا، وجدنا حبل لمشكمة الغذاء والكساء لػ 
بالمائة مف سكاف العالـ. ويعتبر ذلؾ واحدا مف أىـ مساىماتنا في الجيود العالمية الرامية إلى الحد مف الفقر 

 ويج لمسبلـ والتنمية لصالح البشرية بأسرىا. والتر 

 وما تعممناه مف جيودنا الرامية إلى الترويج لمتنمية الزراعية والريفية لمحد مف الفقر ىو التالي:

أوال، تبقى الزراعة والحد مف الفقر عمى قمة جدوؿ األعماؿ االقتصادي واالجتماعي. فالصيف بمد ناـ كبير، وتولي 
مميار  1.3األولوية القصوى لجيودىا الرامية إلى توفير إمدادات كافية مف األغذية ألكثر مف الحكومة الصينية 

شخص. ولقد عممنا بصورة مستمرة لتعزيز دور الزراعة كأساس لبلقتصاد، وروجنا لمتحديث الزراعي. كذلؾ فإننا 
نى التحتية، ودعمنا تنمية متكاممة نولي أولوية قصوى لممناطؽ الريفية في إعداد البرامج االجتماعية وبرامج الب

 لممناطؽ الفقيرة ولمسكاف الفقراء.

ثانيا، دعمنا بصورة نشطة عمميات المزارعيف األسرية. إذ يتوجب عمينا أف نجعؿ مف مثؿ ىذه العممية الشكؿ 
يغ ونحسف الرئيسي لمعمميات الزراعية، وأف نحتـر الدور الرئيسي ألسر المزارعيف في اإلنتاج الزراعي، وأف نص

القوانيف ذات الصمة لتعزيز حماية أفضؿ لحقوقيـ في األراضي ولمصالحيـ. في الوقت نفسو، فإننا بحاجة ألف 
نطور بصورة متينة تعاونيات المزارعيف، ونظاما لمخدمات ذات الصمة بالزراعة، بحيث يتـ توفير المزيد مف 

 اؽ بأشكاؿ متنوعة.الخدمات لسكاف الريؼ، وتطوير عمميات زراعية واسعة النط

ثالثا، قمنا باستمرار بتحسيف ظروؼ اإلنتاج الزراعي، إذ رفعنا بصورة واسعة مف سوية المزارع متوسطة أو منخفضة 
المردود إلى معايير المردود المرتفع، وذلؾ بتعزيز الري، ومرافؽ صوف المياه، ورفع معدؿ الري الفعاؿ في المزارع 

دنا الرامية إلى الترويج لمميكنة الزراعية، رفعنا مف مستوى الميكنة اإلجمالي لمحراثة بالمائة. وفي جيو  50ألكثر مف 
بالمائة، مما عّوض بصورة فعالة عف النقص الناجـ عف تراجع قوة العمؿ، وزاد مف  57والزراعة والحصاد إلى 

لذلؾ، وصؿ إسياـ التقدـ العممي الكفاءة. وقد طبقنا بصورة واسعة التقنيات الزراعية المتقدمة والمبلئمة. ونتيجة 
 بالمائة. وقد حّسف كؿ ذلؾ مف قدرات اإلنتاج الزراعي اإلجمالية بصورة كبيرة. 54والتكنولوجي في الزراعة إلى 

رابعا، سّرعنا مف الجيود الرامية إلى دعـ وحماية الزراعة. إذ شرعنا بإصبلح لمرسـو والضرائب الريفية، وألغينا 
ب الزراعية مما خفؼ إلى حد كبير مف العبء عمى المزارعيف. كما أننا روجنا لتنمية زراعية بصورة كاممة الضرائ

يوجييا السوؽ بأسموب شامؿ مف خبلؿ تعزيز نظاـ توزيع المنتجات الزراعية، ووضع حد أدنى لسعر شراء 
نسعى لسياسة إعانات  الحبوب، وتبني سياسة شراء وتجميع المنتجات الزراعية الرئيسية بصورة مؤقتة. كما أننا
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حكومية زراعية بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة الدولية. وقد أدى ذلؾ إلى زيادة فعالة في دخوؿ وعوائد 
 المزارعيف.

خامسا، عمقنا أىمية كبيرة عمى رفاىية فقراء الريؼ. فقد جعمنا وبصورة ثابتة مف التنمية أساسا لمتخفيؼ مف حدة 
امج عشرية لمتنمية والحد مف الفقر الريفي، ونفذنا برامج لمتنمية والحد مف الفقر الريفي عمى الفقر، وصغنا ثبلثة بر 

نطاؽ واسع بأسموب يتسـ بحسف التخطيط والتنظيـ. ومع زيادة المساعدة المقدمة إلى الفقراء، قمنا وبدعـ كبير مف 
اسية، ودعمنا التنمية الصناعية في المناطؽ الحكومة، ومشاركة اجتماعية واسعة، بالترويج بقوة لتنمية البنى األس

الفقيرة، إضافة إلى رفع سوية التدريب عمى اكتساب الميارات لصالح السكاف الفقراء. وبيذا فقد ضمّنا لمفقراء سبؿ 
 عيش أساسية، ومكّنا المناطؽ الفقيرة مف متابعة تنمية مستدامة.

الحد مف الفقر، إال أننا ما زلنا أكبر بمد ناـ في العالـ يتسـ لقد حققت الصيف إنجازات ىامة في التنمية الزراعية و 
بتعداد سكاف كبير، وضعؼ في األساس االقتصادي، وتنمية غير متوازنة. وبالتالي فإف التطرؽ لمقضايا ذات الصمة 

يبلء األولوية باألغذية والزراعة والحد مف الفقر والتنمية سيكوف ميمة طويمة األمد. وستستمر الحكومة الصينية في إ
القصوى لمتطرؽ لمقضايا ذات الصمة بالزراعة والمناطؽ الريفية والمزارعيف، وتسريع تنمية الزراعة الحديثة، وضماف 
األمف الغذائي الوطني، وكفالة وجود إمدادات فعالة مف المنتجات الزراعية الرئيسية. وسنعمؿ لتحقيؽ نمو سريع 

ؿ الجيود لتحقيؽ التكامؿ بيف التنمية الحضرية والريفية، وبالتالي لتقميص ومستداـ في الدخؿ الريفي، كذلؾ ستبذ
الفجوة بيف المناطؽ الحضرية والريفية بصورة متدرجة. وسنقـو بتحسيف اإلنتاج الزراعي والظروؼ المعيشية بصورة 

مر في تنفيذ شاممة ونتحرؾ بصورة أسرع نحو ضماف الوصوؿ المتساوي إلى الخدمات العامة األساسية، وسنست
برامج الحد مف وطأة الفقر مف خبلؿ التنمية، وسنركز جيودنا عمى المناطؽ المكتظة التي تعاني مف مصاعب 

 .2020مخصوصة، بحيث نقمؿ مف عدد األشخاص الذيف يعيشوف تحت خط الفقر بيامش كبير بحموؿ عاـ 

 سيداتي وسادتي،

النمو االقتصادي. وفي السنوات األخيرة، بذؿ المجتمع الدولي  الغذاء ىو مصدر بقاء اإلنسانية، والزراعة ىي أساس
جيودا كبيرة لمساعدة البمداف النامية في اإلنتاج الزراعي واألمف الغذائي والحد مف الفقر، إال أف التنمية الزراعية 

يعانوف مف سوء مميوف شخص في العالـ  870الدولية ما زالت تواجو العديد مف التحديات القاسية. فما زاؿ ىنالؾ 
التغذية، وآفاؽ األمف الغذائي ال تدعو إلى التفاؤؿ، وبصورة خاصة تبقى األسعار العالمية لؤلغذية مرتفعة، مما 
يجعؿ مف الصعب عمى البمداف النامية تحسيف التغذية والقضاء عمى الفقر المدقع. ولـ يتبؽ إال قميؿ مف الوقت قبؿ 

داؼ اإلنمائية لؤللفية. وبالتالي فإف الميمة التي تواجينا ميمة مخيفة. إننا أف يحيف الموعد األقصى لتحقيؽ األى
بحاجة لتعزيز التعاوف ولمواجية التحديات معا. وبما يتماشى مع ىدؼ الصندوؽ وموضوع ىذا االجتماع، أود أف 

 النامية:  أغتنـ ىذه الفرصة ألدلي بالمبلحظات التالية حوؿ إنتاج الحبوب والحد مف الفقر في البمداف

أوال، تحتاج البمداف النامية ألف تولي األولوية القصوى لمتنمية الزراعية، وبخاصة إلنتاج الحبوب. والمسؤولية 
الرئيسية الممقاة عمى الحكومات ىي زيادة إنتاج الحبوب وتعزيز االكتفاء الذاتي مف إمدادات األغذية والقضاء عمى 

نامية أف تتبني استراتيجيات وسياسات مفضية إلى التنمية الزراعية والحد مف الفقر. ويتوجب عمى حكومات البمداف ال
الفقر وزيادة المدخؿ المالي في الزراعة. ونحتاج لمتركيز عمى دعـ الري وصوف المياه، وغيرىا مف برامج البنى 

دخاؿ وتطبيؽ التقنيات الزراعية المبلئمة والمتقدمة، وتدريب المزا رعيف وتحسيف الخدمات األساسية الزراعية، وا 
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العامة الريفية، مع زيادة االستثمارات العامة. ونحتاج أيضا الستقطاب دور السوؽ، ولتطوير نشط لمخدمات المالية 
 الريفية، لتشجيع استثمارات خاصة أكثر في الزراعة.

نيا الغذائي والقضاء عمى ثانيا، يحتاج المجتمع الدولي ألف يركز تعاونو عمى مساعدة البمداف النامية عمى تحقيؽ أم
الفقر الريفي. وعمينا أف ندفع بصورة قوية بالتعاوف بيف بمداف الشماؿ والجنوب، ويتوجب عمى البمداف المتقدمة أف 
توفر معونة رسمية مستقرة وطويمة األمد، ويمكف التنبؤ بيا، لمزراعة في البمداف النامية، وأف تعير التعاوف في مجاؿ 

بيرا، وأف تزيد مف وتيرة نقؿ التكنولوجيا وتقاسـ الخبرات. كذلؾ ال بد مف بذؿ الجيود لمدفع المعرفة اىتماما ك
بالتعاوف بيف بمداف الجنوب، ولتشجيع وترويج تبادؿ الخبرات والتعاوف العممي بيف البمداف النامية في مجاؿ الزراعة 

دور المنظمات الدولية، وأف ندعـ المنظمات  والحد مف الفقر. إضافة إلى ذلؾ، عمينا أف نستفيد بصورة كاممة مف
الدولية مثؿ الصندوؽ لكي تمعب دورا أكبر في التنمية الزراعية والحد مف الفقر في العالـ النامي. ونحف بحاجة 
لزيادة الموارد التي نوفرىا ليذه المنظمات لتعزيز قدراتيا المالية. ويتوجب عمى جميع البمداف العمؿ معا ورفض 

تجارة، وتحسيف الوصوؿ إلى األسواؽ، وبناء نظاـ دولي معقوؿ وعادؿ لمتجارة الزراعية، بحيث نخمؽ بيئة حماية ال
 خارجية سميمة لمبمداف النامية لتطوير الزراعة والحد مف الفقر.

 ثالثا، إننا بحاجة ألف نعطي دعما أكبر ألصحاب الحيازات الصغيرة في البمداف النامية. ففي ىذه البمداف يبقى
أصحاب الحيازات الصغيرة القوة الرئيسية لئلنتاج الزراعي، وعمينا أف نزيد الكفاءة في الحد مف الفقر. ويتوجب عمى 
جميع األطراؼ إيبلء اىتماـ مخصوص لدعـ أصحاب الحيازات الصغيرة. إذ يتوجب جعؿ السياسات والدعـ 

والدخوؿ. كذلؾ فإنو مف الياـ الترويج لبلبتكارات التكنولوجي والمالي في خدمة ىؤالء األشخاص لزيادة اإلنتاجية 
في اإلنتاج الزراعي ونظـ العمميات عمى ضوء الظروؼ الوطنية لمبمداف المختمفة. وعمينا أف نساعد أصحاب 
الحيازات الصغيرة عمى أف يكونوا أحسف تنظيما في اإلنتاج الزراعي، وأف تتوفر ليـ فرص الوصوؿ إلى السوؽ مف 

 ت المزارعيف وغيرىا مف الوسائؿ لتعزيز صمودىـ في وجو المخاطر التي يواجيونيا. خبلؿ تعاونيا

 سيداتي وسادتي،

لقد اتخذت الصيف دورا نشطا في المبادالت الدولية والتعاوف الدولي في التنمية الزراعية والحد مف الفقر، وىي تتمتع 
وؽ وغيره مف المنظمات الدولية. وىنالؾ العديد مف بتعاوف سميـ مع غيرىا مف البمداف النامية، عبلوة عمى الصند

البمداف والمنظمات الدولية التي دعمتنا لتطوير الزراعة والحد مف الفقر وساعدتنا في أعقاب الكوارث الطبيعية 
الجدية. كذلؾ فقد وفرنا المساعدة لبمداف نامية أخرى ضمف نطاؽ قدراتنا مف خبلؿ القنوات الثنائية والمتعددة 

مركزا  20، ساعدت الصيف بمداف أفريقيا وآسيا وأمريكا البلتينية لبناء أكثر مف 2001راؼ. وبدءا مف عاـ األط
مراكز لعروض المنتجات الزراعية عالية المردود وعالية  10لمعروض التكنولوجية والعممية الزراعية، وأكثر مف 

وجيا لمساعدة البمداف النامية األخرى في اإلنتاج خبير وعامؿ في مجاؿ التكنول 1 200الجودة. وقد بعثنا أكثر مف 
ميني في اإلدارة والتكنولوجيا الزراعية، وبالمضي قدما، سوؼ تستمر الصيف في  5 000أكثر مف الزراعي، ودربنا 

 توسيع تعاونيا مع غيرىا مف البمداف النامية ومع المنظمات الدولية عمى شاكمة الصندوؽ. 

التخفيؼ مف حدة الفقر عمى نطاؽ عالمي قضية مشتركة بيف البمداف النامية وتطمع كبير إف تحقيؽ األمف الغذائي و 
لمفقراء. كذلؾ فإنيا ميمة مرىقة ومحفوفة بالتحديات. والصيف عمى استعداد لمعمؿ مع المجتمع الدولي لمترويج 

بناء عالـ أكثر شمولية  لمتنمية الزراعية والتخفيؼ مف حدة الفقر في العالـ مف خبلؿ المساىمة بنصيبيا في
  وتناغما.
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 ، وزير االقتصاد والمالية في الجميورية اإليطاليةVittorio Grilliبيان معالي السيد 
 

 

، وزير االقتصاد والمالية في الجميورية Vittorio Grilliمعالي السيد 
 اإليطالية

 

 السيدة رئيسة المجمس،
 السيد رئيس الصندوؽ،
 المحافظوف الموقروف،

 لمندوبوف الموقروف،ا
يشرفني أف أشارؾ في حفؿ افتتاح ىذه الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية، 

 وأف أرحب بكـ نيابة عف الحكومة اإليطالية.

 سيداتي وسادتي

 مة لـ تنتو حتى وقتنا ىذا. إننا نعيش في أوقات عصيبة، إذ ضربت أزمة مطولة االقتصاد العالمي بشدة، وىذه األز 

وقد انتشرت ىذه األزمة، التي بدأت أصبل في القطاع المالي، بسرعة عمى مستوى العالـ لتصؿ إلى االقتصاد 
الحقيقي، ولتؤثر عمى الحياة اليومية لمبشر في جميع أنحاء العالـ، مع االفتقار إلي فرص العمؿ، وفقداف الثقة 

 واإلحساس باالستبعاد.

مور أكثر سوءا، تزامنت ىذه األزمة مع ارتفاع وتقمب أسعار األغذية الذي يعود سببو إلى كؿ مف العوامؿ ولجعؿ األ
 البنيوية والدورية، مما أضاؼ عبئا إضافيا عمى كاىؿ أفقر الناس وأكثرىـ ىشاشة.

لعالمي لعافيتو ما زاؿ وعمينا أف نبقى يقظيف ألنو وبالرغـ مف بعض اإلشارات المشجعة، إال أف استعادة االقتصاد ا
ىشا، وما زالت احتياطيات العالـ المنخفضة مف األغذية تعرض األسعار الرتفاعات مفاجئة في حاؿ حدوث بعض 

 اليزات السمبية، مثؿ موجات الجفاؼ أو النزاعات.

ولوية ومع وجود أكثر مف مميار شخص ممف يعانوف مف نقص التغذية في العالـ، ما زاؿ األمف الغذائي يمثؿ أ
 قصوى ويتطمب إجراءات سياساتية قوية ومتسقة.

 سيداتي وسادتي،
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 2009لقد قادت إيطاليا جدوؿ أعماؿ األمف الغذائي منذ بدايتو مع إطبلقيا ألوؿ شراكة عالمية بشأف الزراعة عاـ 
 خبلؿ مؤتمر قمة مجموعة الثمانية المنعقد في الكويبل.

لجيود التي تبذليا بمداف مجموعة الثمانية ومجموعة العشريف إلبقاء ىذا ومنذ ذلؾ الحيف ونحف ندعـ بصورة كاممة ا
 الموضوع عمى قمة جداوؿ أعماليا. 

، أعاد زعماء مجموعة الثمانية التأكيد عمى دعميـ لمعالجة تحديات األمف 2012وفي كامب ديفيد في مايو/أيار 
يد مف أجؿ األمف الغذائي والتغذية، والذي ييدؼ إلى الغذائي العالمي، وأطمقوا مع شركائيـ األفارقة التحالؼ الجد

 مميوف شخص مف قبضة الفقر عمى مدى السنوات العشر القادمة في أفريقيا جنوب الصحراء.  50تخميص 

، أعاد زعماء مجموعة العشريف التأكيد عمى التزاميـ بالتنفيذ الكامؿ 2012وفي لوس كابوس في يونيو/حزيراف 
ت التي وضعت في "خطة العمؿ بشأف تقمب أسعار المواد الغذائية والزراعة". وتيدؼ ىذه لئلجراءات والمبادرا

( 3( زيادة تشغيؿ وشفافية ومعمومات السوؽ؛ )2( تحسيف اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية؛ )1الخطة إلى: )
 أسعار السمع الزراعية. تطوير األدوات الرامية إلى مساعدة البمداف عمى التأقمـ مع التقمبات المفرطة في

وقد اتسمت استجابة المجتمع الدولي لقضية األمف الغذائي بإيبلء اىتماـ أكبر عمى نحو متسارع الحتياجات 
ومساىمة أصحاب الحيازات الصغيرة. وفي ىذا اإلطار فإننا نعترؼ بالدور المحوري الذي لعبو الصندوؽ مف خبلؿ 

 تجيف، ومف خبلؿ النتائج التي أحرزىا عمى أرض الواقع.عممو كمستقطب لمتأييد لصالح صغار المن

 سيداتي وسادتي،

وبالرغـ مف إحراز الكثير لتحسيف األمف الغذائي لمجميع، إال أف عمينا أف نعترؼ بأنو ما زاؿ أمامنا الكثير مما 
 يتوجب عممو.

بد مف زيادة اإلنتاج الزراعي بصورة  إذ تشير التقديرات إلى أنو وإلطعاـ سكاف العالـ الذي يتنامى عددىـ بسرعة، ال
 .2050كبيرة لدرجة مضاعفتو في البمداف النامية بحموؿ عاـ 

التحدي ىائؿ، وال بد مف إحراز تقدـ إضافي كبير لتحسيف البنى األساسية، والوصوؿ إلى األسواؽ ورأس الماؿ، 
 وحماية حقوؽ الممكية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.

فييا استخداـ الموارد الطبيعية المحدودة. ولكؿ مف المنتجيف  نقاربمينا أف نغير الطريقة التي واألىـ مف ذلؾ كمو، ع
 عمى نطاؽ واسع وصغار المزارعيف دور في ىذا التغيير.

فاألراضي القابمة لمزراعة والمياه العذبة شحيحة، وتواجو خطر الكوارث الطبيعية والكوارث التي ىي مف صنع 
 البشر.

 أمامنا سوى زيادة اإلنتاج الزراعي بأسموب يتسـ باالستدامة البيئية. ال بديؿ آخر

 وبالمضي قدما، يتوجب عمى العالـ إنتاج المزيد بموارد أقؿ.

مميوف مف أصحاب الحيازات الصغيرة الذيف يدعـ عمميـ ممياري شخص، والذيف يطعموف حوالي  500وبالنسبة لػ 
مستدامة سبيؿ الخبلص مف الفقر، وسبيؿ تعزيز المجتمعات الريفية، وتوفير ثمث البشرية، تمثؿ التنمية الزراعية ال

 المساىمة الحاسمة لتحقيؽ األمف الغذائي العالمي.
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وفي الحقيقة فإف التنمية الزراعية ىي أكثر المحركات قوة لمحد مف الفقر في العديد مف البمداف الفقيرة في جميع 
في الحد مف الفقر مف النمو  بضعفيفالنمو في القطاع الزراعي أكثر فعالية  أنحاء العالـ. وتشير التقديرات إلى أف

 في أي قطاع آخر مف قطاعات االقتصاد.

عبلوة عمى ذلؾ، فإف التنمية في المناطؽ الريفية، حيث يعيش معظـ الفقراء والجوعى في العالـ، تمعب دورا حاسما 
ى وصوؿ أكثر مساواة إلى الموارد المادية والطبيعية واالجتماعية في تعزيز بيئة تتسـ باالستقرار والسبلـ وتستند إل

والمالية لمجميع. ويعتبر ذلؾ حاسما لكسر الحمقة المفرغة لمفقر، وشح الموارد، والعنؼ، ولضماف تنمية اقتصادية 
 اجتماعية مستدامة، وسبلـ طويؿ األمد.

 سيداتي وسادتي،

د بأف التنمية الزراعية ال بد وأف تستند إلى األسواؽ وأف تتمحور حوؿ وبالنسبة لؤلنشطة االقتصادية األخرى، نعتق
 القطاع الخاص.

إذ أف مف شأف شراكات أقوى بيف أصحاب الحيازات الصغيرة، وبينيـ وبيف البلعبيف األكبر في القطاع الخاص 
 عمى طوؿ سمسمة القيمة، أف تساعد األسر الريفية عمى زيادة أمنيا الغذائي ودخميا. 

نما ىي أيضا و  ال يقتصر األمر عمى جذب الموارد المالية اإلضافية التي تشتد الحاجة إلييا إلى قطاع الزراعة، وا 
 مسألة تشاطر المعارؼ والتقنيات واالبتكارات والخبرات اإلدارية والعبلقات.

كبيرة بالحاجة لمعمؿ مع وكما تـ التأكيد عميو مؤخرا في دافوس، ىنالؾ وعي متناـ بيف شركات األعماؿ الزراعية ال
صغار المزارعيف لتحقيؽ األىداؼ المشتركة المتمثمة في ضماف األمف الغذائي لمجميع، والترويج لتنمية بشرية تتسـ 

 بالمساواة.

إال أف القطاع الخاص ال يستطيع أف يحقؽ كؿ ىذه األىداؼ بمفرده. إذ تعتبر الحكومات والمؤسسات المالية 
 العبا رئيسيا أيضا.الدولية مثؿ الصندوؽ 

ىنالؾ حاجة لمقيادة الحكومية لتطوير خطط ممكية البمداف لتنمية زراعية شاممة، ولخمؽ بيئة استثمارات تمكينية، 
 ولضماف أسواؽ جيدة التشغيؿ، ولتوفير الحماية االجتماعية ألكثر الشرائح عرضة لممخاطر.

مالية لمجيات الفاعمة مف القطاعيف العاـ والخاص المنخرطة ويمكف لممؤسسات الدولية أف توفر المساعدة التقنية وال
 في التنمية الزراعية. 

ومف بيف المؤسسات المالية الدولية، يمتمؾ الصندوؽ دورا فريدا مف نوعو يمكف لو أف يمعبو. فبفضؿ خبرتو الطويمة 
القطاعيف العاـ والخاص تتسـ في دعـ السكاف الريفييف الفقراء، بإمكاف الصندوؽ أف يسيـ في بناء شراكات بيف 

 بالمساواة وتؤدي إلى فرص حقيقية لتحسيف سبؿ عيش صغار المزارعيف.

بإمكاف الصندوؽ أف يحدث فرقا مف خبلؿ مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة لكي يصبحوا مساىميف نشطيف في 
ساعدات إلى مزارعيف يتمتعوف تنميتيـ الذاتية وفي تنمية شعوبيـ، بحيث يتحولوف مف مزارعيف يعتمدوف عمى الم

 بعقمية األعماؿ التجارية.

ولتحقيؽ ىذا الغاية، يحتاج الصندوؽ اإلبقاء عمى خاصيتو المتميزة، والعمؿ في اتساؽ مع المؤسسات األخرى في 
 مركز األمـ المتحدة لؤلغذية والزراعة في روما، ولتعزيز نموذج عممو لتيسير توسيع نطاؽ المشروعات المستدامة.
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 تمؾ أىداؼ طموحة تثني عمييا إيطاليا وتدعميا.

 وبالفعؿ فإف إيطاليا والصندوؽ يتقاسماف شراكة متميزة وطويمة األمد.

إذ كانت الحكومة اإليطالية عمى الدواـ في موقع الصدارة في الترويج ألنشطة الصندوؽ واإلبقاء عمييا، كما يشيد 
وارد الصندوؽ الذي ندعمو بشدة عمى الرغـ مف المعوقات الكبيرة عمى ذلؾ زيادة مساىمتنا في التجديد التاسع لم

 التي تعاني منيا ميزانيتنا.

 الرئيس نوانزي، إننا نتوقع أف يستمر الصندوؽ في تحقيؽ نتائج قوية تحت قيادتكـ الفعالة والدينامية.

 سيداتي وسادتي،

ف المثير ذي الدالالت الكبيرة "إطعاـ ، سوؼ تستضيؼ إيطاليا معرض إكسبو تحت العنوا2015في ميبلنو عاـ 
 ".مف أجؿ الحياةالكوكب، طاقة 

وسيمثؿ ذلؾ فرصة أخرى الجتماع المسؤوليف الحكومييف المحمييف والوطنييف، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني 
 والعمماء إلجراء مداوالت عف كيفية تحسيف األغذية كما ونوعا.

صحاب المبادرات الفردية العامميف عمى طوؿ سمسمة األغذية لتبادؿ األفكار كذلؾ سيمثؿ ىذا الحدث مناسبة أل
 وأفضؿ الممارسات والتكنولوجيات.

وبالتالي فإف إكسبو يتمتع بإمكانية أف يكوف عبلمة فارقة أخرى في عممية بناء الشراكات لتوفير األمف الغذائي 
 اقتصادي يتصؼ بالشمولية والمساواة.لمجميع بأسموب يتسـ باالستدامة البيئية، مع توليد نمو 

إال أننا نأمؿ أيضا أف يكوف إكسبو أكثر مف ذلؾ. إننا نأمؿ أف يكوف مناسبة لئلببلغ عف قصص النجاح وعف 
 أمثمة تعاوف غيرت بالفعؿ حياة مجتمعات بأكمميا.

اليا، وعمى الحكومات وأصحاب ولتحقيؽ ىذه الغاية، عمينا أف نّسرع مف وتيرة تنفيذ العديد مف المبادرات الجارية ح
الحيازات الصغيرة والشركات الخاصة والمجتمعات المدنية والجيات المانحة أف تعمؿ معا عمى نطاؽ واسع وبصورة 

 سريعة.

 إننا بحاجة لعمؿ فعاؿ اآلف.

 سيدتي رئيسة المجمس،

 الصندوؽ،رئيس السيد 

 المندوبوف الموقروف،

 جميعا باجتماع مثمر لمغاية. دعوني أختتـ كممتي ىذه بتمنياتي لكـ
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 السيد كانايو نوانزي بيان رئيس الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية
 

 معالي السيدة رئيسة المجمس،
 أصحاب المعالي والسعادة،

 المحافظوف الموقروف
 السادة الضيوؼ،
 سيداتي وسادتي،

أرحػػب بكػػـ فػػي الػػدورة السادسػػة والثبلثػػيف  بالنيابػػة عػػف الجميػػع فػػي الصػػندوؽ، ىنػػا فػػي مقػػره الرئيسػػي وفػػي الميػػداف،
 لمجمس المحافظيف.

أود أيضػػػا أف أرحػػػب عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص بممثمػػػي الشػػػعوب األصػػػمية الػػػذيف يحضػػػروف مػػػداوالتنا كمػػػراقبيف، بعػػػد 
 لمشعوب األصمية. وقد تشرؼ الصندوؽ باستضافة ىذا الحدث التاريخي. اإلطبلؽحضورىـ ألوؿ منتدى عمى 

 عف جوىر ىوية الصندوؽ. -قوة الشراكات  -محافظيف ال مجمسيعبر موضوع 

شراكة فريػدة مػف نوعيػا بػيف الػدوؿ األعضػاء فػي منظمػة البمػداف المصػدرة لمػنفط، وبمػداف ناميػة  بأنوويفخر الصندوؽ 
أخرى، والدوؿ األعضاء فػي منظمػة التنميػة والتعػاوف فػي الميػداف االقتصػادي. تتضػمف قائمػة شػركائنا أيضػا وكػاالت 

مػػػف وكػػػاالت األمػػػـ المتحػػػدة، وبخاصػػػة وكػػػالتي األغذيػػػة المتػػػيف تتخػػػذاف مػػػف رومػػػا مقػػػرًا ليمػػػا، عػػػبلوة عمػػػى أخػػػرى 
 المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات السكاف الريفييف الفقراء، والقطاع الخاص، ومؤسسات البحوث والعديد غيرىـ.

جوع. ونحف متحدوف في إيماننا بػأف ىنالػؾ خطػأ واحد منا ىنا في التصميـ عمى تخميص العالـ مف الفقر وال كؿيتحد 
دوالر أمريكػي يوميػا، عػالـ يػأوي  1.25مميػار شػخص عمػى أقػؿ مػف  1.29ما في ىذا العالـ، حيث يعيش أكثر مػف 

 مميوف رجؿ وامرأة وطفؿ إلى فراشيـ وىـ يتضوروف جوعا كؿ ليمة. 870فيو أكثر مف 

دراكنػػا بأنػو ال يمكػػف  تحقيػػؽ األمػػف الغػػذائي والتغذيػة والرفاىيػػة إال مػػف خػػبلؿ تنميػػة ريفيػػة ونحػف متحػػدوف فػػي فيمنػػا وا 
 ومستدامة. شاممة

الصندوؽ بالتجديد التاسع لموارده، وىػو المرحمػة القادمػة مػف ميمتػو لخمػؽ اقتصػادات ريفيػة نابضػة. وأود  يباشراليـو 
 .2012في ديسمبر/كانوف األوؿ أف أنقؿ إليكـ ما تـ تحقيقو خبلؿ فترة التجديد الثامف لمموارد التي انتيت 

 شػيدمميار دوالر أمريكي لفترة التجديد الثامف لمموارد. ونتيجة لسخائكـ وثقػتكـ،  1.2لقد تعيدتـ لنا بمبمغ قياسي قدره 
بالمائة بيف التجديديف السػابع والثػامف، ممػا مكننػا مػف الوصػوؿ  50برنامج العمؿ اإلجمالي في الصندوؽ زيادة قدرىا 

 بالمائة منيـ مف النساء. 45مميوف شخص،  40ر بحوالي إلى ما يقد

 ، وسعنا حضورنا في الميداف، وعززنا دعمنا لمبمداف في تنفيذىا لمشروعاتيا.الفترةخبلؿ ىذه  

، بمػغ عػدد المكاتػب القطريػة 2012مكتبػا قطريػا، ولكػف وبحمػوؿ نيايػة عػاـ  25، كاف لدى الصندوؽ 2009في عاـ 
بالمائػػة فػػي العػػاـ الماضػػي وحػػده. وارتفعػػت نسػػبة مػػوظفي الصػػندوؽ الػػذيف يعممػػوف فػػي  36 مكتبػػا، بزيػػادة قػػدرىا 38

بالمائة في يومنا ىذا، مما مكننا مف االنخراط بصورة أكبػر فػي  15بالمائة لتصؿ إلى حوالي  1.4الميداف بثبات مف 
 حوار السياسات وتحسيف دعمنا لشركائنا.



 GC 36 

97 

 بالمائة. 93بالمائة إلى  18لخاضعة إلشراؼ الصندوؽ المباشر مف نسبة المشروعات ا ارتفعت 2007ومنذ عاـ 

منػذ عػاـ ف وينعكس التزامنا المتجدد في الثقة التي يظيرىا شركاؤنا. وبإمكانكـ تممس ذلؾ في نمػو التمويػؿ المشػترؾ. 
الػػرغـ مػػف  بالمائػػة. عمػػى 61التػػي يموليػػا الصػػندوؽ بحػػدود الجاريػػة ، نمػػا التمويػػؿ المشػػترؾ لممشػػروعات فقػػط 2009

 التدىور االقتصادي خبلؿ ىذه األعواـ.

كمػػا تعكػػس األرقػػاـ قصػػة أخػػرى، فبالنسػػبة لكػػؿ سػػنة مػػف السػػنوات األربػػع الماضػػية، كانػػت المسػػاىمات المحميػػة فػػي 
المشروعات والبرامج أعمى بصػورة متسػقة مػف المبػالغ التػي ولػدىا التمويػؿ المشػترؾ الخػارجي. وىػذا يعنػي أف االلتػزاـ 

 الريفية يتنامى في البمداف نفسيا. بالتنمية

 ولماذا يعتبر ذلؾ ىامًا؟ ألف الخبرة تظير إف التنمية تكوف أكثر فعالية إذا كانت ذاتية القيادة.

التػػي يػػدعميا الصػػندوؽ مػػف قبػػؿ البمػػداف الناميػػة أثػػر نموذجنػػا التشػػغيمي الجديػػد مػػف  بالمشػػروعاتويؤكػػد ىػػذا االلتػػزاـ 
 السياسات، واستقطاب التأييد.خبلؿ الحضور القطري، وحوار 

 سيداتي وسادتي،

أدت اإلصػػبلحات المييكمػػة إلػػى تحويػػؿ الصػػندوؽ إلػػى وكالػػة أكثػػر كفػػاءة ورشػػاقة وقػػدرة عمػػى االسػػتجابة لبيئػػة تتغيػػر 
ذلؾ حاسما في تحسيف فعالية الصندوؽ، في الوقت الػذي تعيػد فيػو التحػديات الجديػدة وبصػورة مسػتمرة  وكافبسرعة. 

 د العاـ المادي والجيوسياسي الذي نعمؿ ضمنو.صياغة المشي

وبدعـ قوي مف المجمس التنفيذي، أوجدنا أدوات وعمميات جديدة، وحسّنا مف مواءمة الموارد الماليػة والبشػرية المتاحػة 
 لمصندوؽ مع أىدافو االستراتيجية. 

سػػمية. وقػػد قمنػػا بالحػػد مػػف عػػدد زيػػادة صػػفرية ا 2013تعيػػدنا بزيػػادة الكفػػاءة، شػػيدت ميزانيػػة عػػاـ  عمػػىوباإلبقػػاء 
 بالمائة مف خبلؿ إدارة أفضؿ لمشواغر، ومعدالت التناقص االعتيادية. 4بما يعادؿ  2013الموظفيف لعاـ 

عمى اإلطبلؽ، نفػذنا أيضػا مراجعػة شػاممة لموظػائؼ وعمميػة تخطػيط اسػتراتيجي لقػوة العمػؿ، وتضػمنت  األولىولممرة 
ؤسسػػػة لجميػػع المناصػػب فييػػا بحيػػث تتضػػػمف ربػػط كػػؿ وظيفػػة بصػػورة وثيقػػػة استعراضػػا عمػػى مسػػتوى الم العمميتػػاف

إضػافة إلػى ذلػؾ، تسػاعد دائػرة لػئلدارة باألىداؼ االستراتيجية لمصندوؽ، ووجود كؿ منصب في المرتبة المبلئمػة لػو. 
يزنػػػة وتػػـ تعزيػػز نظػػاـ الم .الماليػػة مخصصػػة ليػػذا الغػػرض الصػػندوؽ لتحقيػػؽ أفضػػؿ فائػػػدة مػػف المػػوارد المتاحػػة لػػو

المستند إلى النتائج بإدخاؿ استعراضػات الميزانيػة فػي منتصػؼ العػاـ. وستحسػف خطػة متوسػطة األمػد تتصػؼ بمتانػة 
 أكبر مف المساءلة في الصندوؽ.

دارة المعرفػة، التػػي أنشػئت خػػبلؿ فتػرة التجديػػد الثػامف لممػػوارد، بمسػػاعدة  وفػي الوقػػت نفسػو، تقػػـو دائػرة االسػػتراتيجية وا 
 نخراط بصورة أكبر في حوارات السياسات القطرية والعالمية.عمى اال الصندوؽ

 ىذه التغييرات، متضافرة مع تفاني موظفي الصندوؽ وعمميـ الدؤوب، بدأت تعطي نتائجيا.

عامػا الصػندوؽ فػي موقػع الشػريؾ اليػاـ  35الداخمي لمصندوؽ وسجمو المثبت عمى مدى أكثر مف  التحوؿوقد وضع 
 يفية، والجيود الرامية إلى تحقيؽ األمف الغذائي العالمي. في الجيود اإلنمائية الر 
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أسعار أكثر ارتفاعا وتفاوتاً  لؤلغذيػة، متضػافرا مػع موجػات الجفػاؼ والفيضػانات والمجاعػة المأسػاوية،  بروزلقد أدى 
فػي تزايػد مميػارات نسػمة، وىػو  7إلى تركيز اىتماـ العػالـ عمػى قضػية كيفيػة إطعػاـ سػكاف العػالـ الػذيف يفػوؽ عػددىـ 

 مستمر.

الزراعة مركز الصدارة، والصػندوؽ موجػود لمتأكػد مػف إسػماع قضػية إشػراؾ أصػحاب الحيػازات الصػغيرة.  تحتؿواآلف 
 لقد كاف ىذا التزامي أمامكـ قبؿ أربع سنوات.

 ، زاد الصندوؽ مف انخراطو في اسػتقطاب التأييػد عمػى أرفػع المسػتويات حيػث شػدد عمػى تنميػة ريفيػة2009منذ عاـ 
شمولية ومستدامة في العديد مف االجتماعات رفيعػة المسػتوى، بمػا فػي ذلػؾ اجتماعػات مجموعػة الثمانيػة، ومجموعػة 

 .20العشريف، والمنتدى االقتصادي العالمي، والمؤتمر العالمي المعني بالبحوث الزراعية ألغراض التنمية، وريو +

زراعػة أصػحاب الحيػازات الصػغيرة كعمػؿ تجػاري فػي وثػائؽ إننا نرى نتائج ممموسة. فعمى سبيؿ المثاؿ تأصؿ مفيـو 
مجموعة الثمانية ومجموعة العشريف، وحدد إعبلف كامب دافيػد الػذي أطمػؽ التحػالؼ الجديػد ألغػراض األمػف الغػذائي 
والتغذيػػة، وحػػدد المػػزارعيف مػػف أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة، وبخاصػػة النسػػاء مػػنيـ، عمػػى أنيػػـ شػػركاء مػػف القطػػاع 

 الخاص.

نمػا  إف الطريقة التي نستجيب بيا لتحديات اليـو سوؼ تحدد ال صػيغة نظػـ األغذيػة فػي المسػتقبؿ القريػب فحسػب، وا 
 أيضا صحة النظـ اإليكولوجية وتوزيع سكاف العالـ.

وبسبب ميمتنا، يعمؿ الصندوؽ في المنػاطؽ النائيػة حيػث ال تجػرؤ معظػـ الوكػاالت عمػى الػذىاب. ونعمػؿ مػع أكثػر 
 وحرمانا عمى وجو األرض. اتيميشالسكاف 

مشػػروع يدعمػػػو مػػالي كػػاف فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، وفػػي وفػػي بعػػض األحيػػاف تطغػػى النزاعػػات عمػػى عمػػؿ الصػػػندوؽ. 
 بطػاء مػف وتيػرة اليجػػرةلمشػػباب، واإليحقػػؽ بعػض النجػاح فػي خمػػؽ خيػارات عمػؿ أفضػؿ  وغػاوالصػندوؽ فػي تمبكتػو 
 .إلى المناطؽ الحضرية

، اضػطر موظفػو الصػندو  ؽ إلػى االنسػحاب إلػى بامػاكو حيػث يسػتمروف فػي عمميػـ، ويػدعموف البنػى األساسػية واليػـو
القائمػػة مثػػؿ المراكػػز الصػػحية ومخططػػات الػػري. وىػػذه البنػػى األساسػػية حاسػػمة لئلبقػػاء عمػػى األنشػػطة فػػي األوقػػات 

 العصيبة وإلعادة بناء حياة وسبؿ عيش الناس عندما ينتيي النزاع.

عمػػى الحاجػػة الممحػػة لخمػػؽ عمػػؿ مسػػتقر ومسػػتداـ يحقػػؽ دخػػبل معقػػواًل لمشػػباب فػػي  مػػالي فػػيويؤكػػد الوضػػع الحػػالي 
 المناطؽ الريفية.

آفػػاؽ سيضػػعوف األسػػاس لمسػػتقبميـ، أمػػا الشػػباب الػػذيف ال يممكػػوف أيػػة آفػػاؽ فمػػيس لػػدييـ مػػا  لػػدييـفالشػػباب الػػذيف 
 يخسرونو، وبالتالي فمف السيؿ انقيادىـ نحو الخطاب المتطرؼ.

 لى أف نجعؿ مف الشباب أصحاب مبادرات فردية زراعية ومزارعي الغد.إننا بحاجة إ

بإمكاف المناطؽ الريفية النابضػة بالحيػاة أف تضػمف تػدفقا ديناميػًا لمفوائػد االقتصػادية بػيف المنػاطؽ الحضػرية والريفيػة، 
 األمـ بتنمية مستدامة ومتوازنة. تحظىبحيث 

إبقائيا فػي أذىاننػا مػع توجػو المجتمػع الػدولي لمبػدء فػي النظػر جػدوؿ  ويعتبر ذلؾ مف األمور الحاسمة التي ال بد مف
 واألىداؼ اإلنمائية المستدامة. 2015أعماؿ التنمية بعد عاـ 
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، سػوؼ يكػوف الصػندوؽ قػد أثبػت نظرتػو الخاصػة 2015خبلؿ فترة التجديد التاسع لمموارد والتػي سػتنتيي أيضػا عػاـ 
وبػػػرامج لمتنميػػة الريفيػػػة أكثػػر توجيػػػا نحػػو الشػػػباب، وسنوسػػع دعمنػػػا  الريفيػػػة، حيػػث سػػػندعـ مشػػروعات لبلقتصػػادات

 لمسكاف الريفييف الفقراء لمتأقمـ مع آثار تغير المناخ، كما سنولي اىتماما أكبر لمدوؿ اليشة.

 سيداتي وسادتي،

 دعوني أعطيكـ تحديثًا عف مساىمات التجديد التاسع لمموارد.

 ، يستمر شركاؤنا في دعـ عممنا بسخاء.مف الضغوط المالية الحالية الرغـفعمى 

مميػػار دوالر  1.38دولػػة عضػػو وصػػؿ التجديػد التاسػػع لممػػوارد إلػػى  79، ومػػع التعيػػدات المسػتممة مػػف تاريخػػووحتػى 
 مميار دوالر أمريكي. 1.5أمريكي مف المبمغ المستيدؼ المحدد لو وقدره 

مميػػػار دوالر أمريكػػي فػػػي فتػػػرة  7.9ؽ بحػػػدود إليػػو التمويػػػؿ المشػػػترؾ سػػيكوف برنػػػامج عمػػػؿ الصػػندو  نضػػػيؼوعنػػدما 
 التجديد التاسع.

ببسػػاطة، المزيػػد مػػف الشػػراكات يعنػػي المزيػػد مػػف األثػػر، ومقابػػؿ كػػؿ دوالر تػػـ اإلسػػياـ بػػو فػػي التجديػػد التاسػػع، يتوقػػع 
 الصندوؽ تعبئة خمسة دوالرات أخرى مف شركائو لصالح برامج التنمية الريفية.

شػػػركائو السػػتغبلؿ كامػػػؿ قػػػوة الزراعػػة فػػػي محاربػػػة الفقػػر. وليػػػذا أنشػػػأنا مكتػػػب  مصػػػمـ عمػػػى العمػػؿ مػػػع والصػػندوؽ
الشػػراكات وتعبئػػة المػػوارد المكػػرس بصػػورة كاممػػة لتحػػري الشػػراكات الجديػػد واألدوات الجديػػدة لتمويػػؿ الزراعػػة والتنميػػة 

 الريفية.

مميػوف امػرأة ورجػؿ وطفػؿ  80 واستنادا إلى مساىماتكـ ودعمكـ، فقد أعمف الصػندوؽ عػف ىدفػو المتمثػؿ فػي تخمػيص
 .2015مف قبضة الفقر بحموؿ عاـ 

ولتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة، سػػوؼ يحتػػاج الصػػندوؽ إلػػى شػػراكات ديناميػػة مػػع الحكومػػات والجيػػات المانحػػة لتوسػػيع أكبػػر 
 ومشروعاتو فعالية وابتكارا. برامجولنطاؽ أكثر 

عيػد بروكنغػز إلػى أف توسػيع النطػاؽ غػدا حاليػا ومما ال شؾ فيػو أف باسػتطاعة الصػندوؽ القيػاـ بػذلؾ، حيػث أشػار م
 جزءا ال يتجزأ مف الحمض النووي لمصندوؽ.

أحيانػػا يحػػدث توسػػيع النطػػاؽ فػػي بمػػداف مثػػؿ بيػػرو وغانػػا حيػػث توسػػعت مشػػروعات محميػػة يػػدعميا الصػػندوؽ بحيػػث 
 برامج وطنية. بالتدريجغدت 

نمػا يتعػد اه إلػى القػارات، فقبػؿ حػوالي إحػدى عشػرة سػنة، ضػافر وأحيانا، ال يحػدث توسػيع النطػاؽ فػي البمػداف فقػط، وا 
مػػع حكومػػة الصػػيف لريػػادة تكنولوجيػػا تسػػتخدـ الغػػاز الحيػػوي لمحػػد مػػف الفقػػر، وكػػاف المشػػروع ناجحػػا  قػػواهالصػػندوؽ 

 بحيث يتولى الصندوؽ ريادة ىذه التكنولوجيا حاليًا في مناطؽ مختمفة في جميع أرجاء العالـ.

الحيػػوي فػػي كػػؿ مػػف الصػػيف، وغامبيػػا، وكينيػػا، وباكسػػتاف، وروانػػدا وفييػػت نػػاـ، بتوليػػد  واآلف، تقػػـو ىاضػػمات الغػػاز
 الناتج عف الفضبلت البشرية والحيوانية. الميثافالطاقة بنجاح مف غاز 
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والميثػاف ىػػو غػاز قػػوي مػف غػػازات الدفيئػة. ويعتبػػر احتػػراؽ غػاز المثيػػاف الحيػوي أقػػؿ ضػررا عمػػى الجػو، وأقػػؿ ضػػررًا 
مميوف حالة وفاة سػنويًا بصػورة مباشػرة الستنشػاؽ الػدخاف المنبعػث مػف  2.5. ويمكف عزو اإلنسافة بكثير عمى صح

 حرؽ الحطب، ومع وجود مصدر موثوؽ لمطاقة المتجددة يحرؽ الناس قدرًا أقؿ مف النفط والحطب.

ئلضاءة والطبخ وحتػى لتشػغيؿ ليـ إلى شبكة الطاقة، فقد غدا لدييـ اآلف الطاقة الكافية ل وصوؿوأما الفقراء الذيف ال 
المولػدات. وتتمتػػع النسػػوة المػواتي كػػف فػػي السػابؽ يمضػػيف سػػاعات طػػواؿ فػي جمػػع حطػػب الوقػود بالمزيػػد مػػف الوقػػت 

 ألنفسيف وعائبلتيف ولتوليد الدخؿ.

أقمـ، فػػي عػػالـ يتغيػػر عمػػى الػػدواـ، لػػـ يعػػد السػػكاف الريفيػػوف الفقػػراء الوحيػػديف المضػػطريف إلػػى امػػتبلؾ القػػدرة عمػػى التػػ
 لبلستجابة لموقائع المتغيرة. بحاجةفالمؤسسات أيضا 

 فعمى سبيؿ المثاؿ، يحوؿ تغير المناخ السياؽ بالنسبة لمزراعة.

واسػتجاب الصػػندوؽ لؤلمػػر مػػف خػػبلؿ إيجػػاد برنػػامج التػػأقمـ لصػػالح زراعػػة أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة، أو مػػا يطمػػؽ 
لبرنػػامج متعػػدد الجيػػات المانحػػة تمويػػؿ المنػػاخ إلػػى مجتمعػػات . وسػػوؼ يحػػوؿ ىػػذا اASAPعميػػو بالمغػػة اإلنكميزيػػة 

 المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة لمساعدتيـ كؿ يصبحوا أكثر صمودا في وجو تغير المناخ.

لصػػالح زراعػػة أصػػحاب الحيػػازات الصػػغيرة مػػا ىػػو إال واحػػد مػػف سمسػػمة مػػف األدوات الحديثػػة التػػي  التػػأقمـإف برنػػامج 
سماح لنا باالستجابة بصورة أكثر مرونة الحتياجات السكاف الريفييف الفقػراء والػدوؿ األعضػاء فػي يطورىا الصندوؽ لم

الصػػندوؽ. وكمثػػاؿ أخػػر، يعنػػي إنشػػاء أداة المسػػػاعدة التقنيػػة مسػػتردة التكػػاليؼ أف بإمكػػاف الصػػندوؽ اآلف أف يػػػوفر 
 سترداد الكمفة.لمدوؿ األعضاء غير المقترضة خدمات المعرفة المدفوعة األجر عمى أساس ا

 سيداتي وسادتي،

حولػػت الصػندوؽ إلػى شػػريؾ أكثػر رشػػاقة وكفػاءة وفعاليػة مػػا ىػي إال نتيجػة مباشػػرة لػدعمكـ القػػوي  التػيإف التغييػرات 
 عمى مدى السنيف.

اليـو وغدا، سوؼ تنظروف في بنود األعمػاؿ، وسػوؼ تتخػذوف القػرارات بشػأف عػدد مػف القضػايا الحساسػة لمصػندوؽ، 
ريؽ المستقبؿ لمؤسستكـ، ىذه المؤسسة التي تشرفت بقيادتيا كرئيس عمى مدى أربع سنوات، وأشػكركـ وسترسموف ط

 عمى إتاحة الفرصة لي ألف أخدمكـ وأخدـ الصندوؽ.

عػػف تقػػديري وشػػكري لزمبلئػػي فػػي اإلدارة العميػػا ومػػوظفي الصػػندوؽ، فمػػوال التػػزاميـ وتفػػانييـ لمػػا  أعبػػروأود أيضػػا أف 
 نا إليو.لوصمنا إلى ما وصم

تسػتند التحػوالت التػػي شػيدتيا المؤسسػػة عمػى مػػدى السػنوات األربػع الماضػػية، والتػي سػػوؼ تقػود عمميػػا فػي السػػنوات 
قضيتنا المشتركة المتمثمة في الوصػوؿ إلػى عػالـ تكػوف فيػو جميػع األنشػطة الريفيػة مػف زراعػة الحيػازات  عمىالقادمة 

 اقتصادية محترمة وموقرة. الصغيرة إلى تربية الماعز وصيد األسماؾ، أنشطة

عالـ يكسب فيو كؿ مزارع ما يكفيو لمعيش بكرامة، عالـ يحصؿ فيو كؿ الرجػاؿ والنسػاء واألطفػاؿ عمػى الطعػاـ الػذي 
 يحتاجونو لحياة كاممة ومنتجة.

، يػذىمني تصػػميـ وحيويػة النسػاء والرجػػاؿ الػذيف نعمػؿ معيػػـ مػف برونػدي إلػػى الصػيف إلػػى الميػدافوحيثمػا ذىبػت فػػي 
 غواتيماال، لقد رأيت نتائج مذىمة.
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وأنا عمى يقيف مف أف السكاف الريفييف نساء ورجاال في أفريقيػا وآسػيا واألمػريكيتيف عمػى اسػتعداد وقػادروف عمػى القيػاـ 
 بدورىـ لضماف األمف الغذائي العالمي.

 واألمر متروؾ لنا، لمعمؿ معا في شراكة، لتحويؿ ذلؾ كمو إلى واقع ممموس.

 .وشكرا لكـ
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االجتماع العالمي األول لمنتددى الشدعوب األصدمية المنعقدد فدي الصدندوق الددولي  ممخص مداوالت
 لمتنمية الزراعية

 
نحف الشعوب األصمية في آسيا وأفريقيا والمحيط اليادي وأمريكا البلتينية والكاريبي، ما زلنا نحافظ عمى ىوياتنا 

زالت النظـ اإليكولوجية في أراضينا عمى حاليا نسبيا، وما زلنا مستمريف وحضاراتنا وتقاليدنا الروحية المتنوعة. وما 
في لعب دور الوصي عمى التنوع البيولوجي. وتتسـ نظـ معرفتنا المتنوعة وممارساتنا المختمفة لكسب سبؿ العيش 

ورة متأصمة بشدة في بإمكانية المساىمة واإليحاء بنماذج جديدة لمتنمية المستدامة بناء عمى الثقافة واليوية، وبص
 احتراـ حقوقنا الفردية والجماعية.

في خضـ األزمة االقتصادية والبيئية والثقافية، يبدو لنا بأف عمميات التنمية الحالية لـ تحقؽ األىداؼ التي وعدت 
عف المزـو بيا في الحد مف الفقر والتنمية المستدامة. وتشير البراىيف إلى أف الشعوب األصمية ممثمة تمثيبل زائدا 

بيف الفقراء، وغالبا ما يتـ استبعادىا مف الجيود الرامية إلى الحد مف الفقر، كما أنيا ما زالت تعاني مف التمييز 
ضدىا. إننا عمى استعداد لبلستمرار في المساىمة والمشاركة والعمؿ في شراكة تعود بالفائدة عمى الطرفيف مع 

مثمة في الحد مف الفقر الريفي، مستذكريف أنو ال يمكف أف تكوف ىنالؾ الصندوؽ لموصوؿ إلى الغاية الطموحة المت
 الشعوب األصمية. –أو عمى حساب  –تنمية ريفية مستدامة بدوف 

إننا نقدر بصورة مخمصة الجيود الجدية التي يبذليا الصندوؽ إلرساء شراكة استراتيجية مع الشعوب األصمية التي 
الشعوب األصمية، ونرى في ذلؾ ممارسة جيدة لممؤسسات الحكومية الدولية، بمغت مرحمة أرفع مع إنشاء منتدى 

وخطوة رئيسية في تنفيذ إعبلف األمـ المتحدة بشأف حقوؽ الشعوب األصمية، والذي يدعو إلى الحد األدنى مف 
تنا مع المعايير الدولية لبقاء وكرامة ورفاىية شعوبنا. وقد أضفى ىذا المنتدى الصبغة المؤسسية عمى عبلق

الصندوؽ، وأقاـ بيئة تعمـ مشتركة تستند إلى مبادئ التشاور والمشاركة والحوار. كذلؾ فإنو سيساعد أيضا في تيسير 
تنفيذ سياسة الصندوؽ بشأف االنخراط مع الشعوب األصمية. وزادت األمواؿ المكرسة حصرا لمرفؽ مساعدة الشعوب 

 موعة مستيدفة مخصوصة.األصمية مف انخراط الصندوؽ مع ىذه الشعوب كمج

لقد أدى تعاوننا حتى تاريخو إلى خبرات قيمة ودروس مستفادة وممارسات جيدة، إال أنو أفصح أيضا عف العديد مف 
التحديات. إذ ما زالت ىنالؾ بعض الدوؿ التي ال تعترؼ بصورة كافية بالشعوب األصمية في سياساتيا وتشريعاتيا 

النخراط التي أعدىا الصندوؽ وشروط الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة لـ تطبؽ الوطنية. كذلؾ فإف محتوى سياسة ا
بصورة منتظمة. وقد تـ تحديد ىذه المسائؿ عمى أنيا عقبات رئيسية في وجو عكس قضايانا بصورة كافية في 
ف استراتيجيات الصندوؽ وبرامجو القطرية. فعمى مستوى المشروعات، أظير مسح وجود أعداد مشجعة م

المشروعات التي تشرؾ الشعوب األصمية في مرحمة التخطيط، ولكف المشاركة كانت أضعؼ بوضوح في مراحؿ 
 التنفيذ والرصد والتقييـ.

وبالتالي فإننا نضع التوصيات التالية لتعزيز شراكتنا وتقوية التنفيذ المنتظـ لسياسة الصندوؽ بشأف االنخراط مع 
 الشعوب األصمية.
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 مات والصندوق والشعوب األصمية، يتوجب عمييا العمل معا عمى:بالنسبة لمحكو 

الربط الوثيؽ لبلجتماع العالمي لمنتدى الشعوب األصمية مع آليات متابعة عمى المستويات اإلقميمية والوطنية 
وعمى مستوى المشروعات ألغراض فتح حوار ثبلثي فعاؿ حوؿ إدراج احتياجات وأولويات الشعوب األصمية في 

 تراتيجيات القطرية والمشروعات التي يموليا الصندوؽاالس

توثيؽ، وتبادؿ، وتقاسـ، وتكرار، وتوسيع نطاؽ الممارسات الجيدة التي تتعمؽ بالتنمية المستدامة التي تقررىا 
 الشعوب األصمية لنفسيا.

 وعمى وجو الخصوص، نناشد الحكومات القيام بما يمي:

ألراضي والموارد، بما في ذلؾ المراعي والممرات؛ ومساىمات نظـ االعتراؼ بحقوؽ الشعوب األصمية في ا
 المعرفة التقميدية والتقنيات وسبؿ العيش التقميدية في صمود النظاـ اإليكولوجي والتنمية المستدامة

بناء قدرات المؤسسات الحكومية عمى التطرؽ الحتياجات وأولويات الشعوب األصمية مف خبلؿ توفير التدريب 
 ف، وتعييف خبراء مف الشعوب األصمية ضمف مؤسساتيالمموظفي

احتراـ وحماية اإليفاء بحقوؽ الشعوب األصمية كما ىي واردة في إعبلف األمـ المتحدة بشأف حقوؽ الشعوب 
 األصمية، واالعتراؼ بالدور الذي تمعبو المؤسسات التقميدية لمشعوب األصمية وسمطاتيا ومنظماتيا.

 بما يمي:ونناشد الصندوق لمقيام 

زيادة قدرتو عمى التطرؽ لقضايا الشعوب األصمية، بما في ذلؾ توفير التدريب لموظفيو، وزيادة تعييف خبراء في 
 الشعوب األصمية، وحيثما كاف ذلؾ ممكنا، تعييف شخصيات مرجعية عمى المستوى القطري

الستراتيجيات القطرية وعمى طوؿ ضماف المشاركة الكاممة والفعالة لمشعوب األصمية، بما في ذلؾ في صياغة ا
 دورة المشروعات

التنفيذ الفعاؿ لسياسة االنخراط مع الشعوب األصمية لمعمؿ مع المشروعات التي تستيدؼ أو تؤثر عمى الشعوب 
األصمية، والتشجيع المنتظـ لمحكومات المقترضة لمتشاور مع الشعوب األصمية لمحصوؿ عمى موافقتيا الحرة 

يرة. وعمى الصندوؽ أف يعتبر ىذه المشاورة وىذه الموافقة كمعيار لمموافقة عمى المشروعات، كما والمسبقة والمستن
 ىو منصوص عميو في سياسة الصندوؽ بشأف االنخراط مع الشعوب األصمية

زيادة التمويؿ المباشر لمنظمات ومؤسسات الشعوب األصمية، بما في ذلؾ مف خبلؿ زيادة المساىمات في مرفؽ 
 الشعوب األصميةمساعدة 

االعتراؼ بالمعرفة التقميدية القيمة لمشعوب األصمية وتكنولوجياتيا وخدماتيا البيئية في الحفاظ عمى النظـ 
 اإليكولوجية واستخداميا استخداما مستداما كمساىمات عينية في المشروعات

شراكيا في بعثات اإلشراؼ والتقييـ  إعبلـ الشعوب األصمية وا 

 رات مخصوصة لمتعاوف مع الشعوب األصمية لرفاىية ىذه الشعوبتحديد وتشغيؿ مؤش

 وضع إجراءات العمؿ اإليجابي الذي يستيدؼ الشعوب األصمية، وبخاصة النساء والشباب في ىذه الشعوب
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استخداـ سياسة االنخراط مع الشعوب األصمية كمنبر لحوار السياسات عمى المستوى القطري مع الحكومات ومع 
 مائييف اآلخريفالشركاء اإلن

ضماف التوفير المبلئـ لممعمومات واالتصاالت مع الشعوب األصمية خبلؿ صياغة المشروعات في البمداف 
 المعنية وفي سياؽ تصميـ المشروعات

 2014االستمرار في دعـ المؤتمر العالمي الخاص بالشعوب األصمية الذي سيعقد عاـ 

صمية حوؿ قضايا ىذه الشعوب واىتماماتيا ودعميا في جدوؿ القياـ باستقطاب تأييد مشترؾ مع الشعوب األ
 .2015أعماؿ التنمية بعد عاـ 

 وأما التزامنا كمنظمات شعوب أصمية، فتتمخص فيما يمي:

االستمرار في الدفاع عف، واإلبقاء عمى، أراضينا ومواردنا كأساس لسبؿ عيشنا وتنميتنا المستدامة، وكإسياـ مف 
 لبيئية العالميةقبمنا نحو االستدامة ا

إببلغ مجتمعاتنا ومنظماتنا بنتائج ىذا االجتماع العالمي األوؿ لمنتدى الشعوب األصمية واالستمرار في حوارنا 
 وشراكاتنا عمى جميع المستويات

العمؿ بصورة مشتركة مع الصندوؽ والحكومات في تصميـ وتطوير نماذج إنمائية مستدامة مجدية اقتصاديا 
 وسميمة بيئيا لصالح شعوبناومبلئمة ثقافيا 

إسداء النصيحة لمحكومات والتأثير عمييا لتبني وتنفيذ سياسات عامة تتجو نحو الترويج لمتنمية المستدامة التي 
 تقررىا الشعوب األصمية بنفسيا.
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 خطاب القبول الذي ألقاه رئيس الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية
 

 أصحاب المعالي،
 المحافظوف الموقروف،

 سيداتي وسادتي،

إنو لشرؼ عظيـ لي أف يعاد انتخابي رئيسا لمصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية لفترة رئاسية ثانية. أشكركـ عمى الثقة 
 التي أوليتموني إياىا. 

وأود أف أعبر عف شكري الخاص لبمدي، نيجيريا، وألسرتي التي أفسح دعميا لي المجاؿ ألكرس جميع اىتمامي 
كبير لموظفي الصندوؽ الذيف جعموا مف ىذه المنظمة مكانا يضج بالطموحات التي تشجع عمى  لمصندوؽ. وشكر

 العمؿ فيو.

دعوني أؤكد لكـ بأنني سأستمر في البناء عمى اإلنجازات المتحققة في السنوات األربع الماضية: لجعؿ الصندوؽ 
خبلؿ مشاورات التجديد التاسع لمموارد؛  مؤسسة أكثر فعالية وكفاءة ورشاقة؛ ولئليفاء بااللتزامات الموضوعة

ولضماف أف يبقي الصندوؽ عمى موقعو كمؤسسة طميعية تعمؿ في مجاؿ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
 والتنمية الريفية.

إنني سعيد لمفرصة المتاحة لي لبلستمرار لفترة رئاسية ثانية، ولكنني أدرؾ تماما المسؤولية التي تترتب عمى إعادة 
 تخاب.االن

 .2115مميوف فقير ريفي مف الخروج مف قبضة الفقر بحموؿ عاـ  81لقد قمنا بأننا نخطط لتمكيف 

 بإمكاننا تحقيؽ ذلؾ، وسنحققو.

وأستند في ثقتي ىذه إلى قدرة وتصميـ موظفي الصندوؽ والتغييرات التي بدأ الصندوؽ بالفعؿ بإجرائيا ليغدو 
مارسات المتبعة، بحيث تشير إليو العديد مف الدوؿ األعضاء الحاضرة في مؤسسة أكثر فعالية وقائدا في أفضؿ الم

، بسبب أدائو الجيد.  ىذه الغرفة اليـو

 كما قمت في الكممة االفتتاحية التي ألقيتيا، لدينا اآلف نموذج عمؿ سيسمح لنا بتحقيؽ المزيد، والقياـ بما ىو أفضؿ. 

دارة المعرفة، وخدمات والركائز الرئيسية األربع التي تستند إلييا ع ممياتنا، وىي المالية، والبرامج، واالستراتيجية وا 
المنظمة، كميا قد غدت راسخة في مكانيا الصحيح. لقد توسعنا في حضورنا القطري وزدنا مف مساىمتنا في حوار 

التي نموليا  السياسات. ويتضمف نموذج العمؿ لدينا تركيزا أكبر عمى النساء. ويسعدني أف أقوؿ بأف المشروعات
تعطي المزيد مف الدعـ اآلف لمنظمات النساء، وأف النساء يشكمف في الوقت الحالي ما يقارب نصؼ المساىميف 

 المشاركيف في مشروعات الصندوؽ.

ولكف ما زاؿ يتوجب عمينا القياـ ببعض التشذيبات الدقيقة. وعمى مدى السنوات األربع القادمة، أعدكـ بأننا  
 الذي بدأناه. سنستكمؿ العمؿ 

 كذلؾ فإننا سنستمر في تشذيب عممنا في اإلشراؼ المباشر ودعـ التنفيذ. 
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 وعمى جبية الموارد البشرية، فقد قمنا ببداية جيدة لئلصبلح. ولدينا اآلف عممية تعييف أكثر شفافية ومتانة. 

بيرا في ىذا المجاؿ. ونتيجة لذلؾ وكاف مف بيف أىدافنا الوصوؿ إلى توازف أفضؿ بيف الجنسيف. وقد أحرزنا تقدما ك
. وىناؾ 2111بالمائة عاـ  21بالمائة مف الموظفيف الرفيعيف عمى مستوى المدراء ىـ مف النساء مقارنة بػ  41فإف 

توجيات مشابية يمكف مشاىدتيا بوضوح بيف الموظفيف الفنييف. إال أنو ما زاؿ أمامنا المزيد مف العمؿ لتحديث 
البشرية بصورة كاممة. ويتضمف ذلؾ أخذ قضايا الموظفيف بما في ذلؾ معنويات الموظفيف نظاـ إدارة الموارد 

 وظروؼ الخدمة بجدية كاممة.

طار المساءلة في الصندوؽ، كما أشارت إليو  كذلؾ لدينا المزيد مف العمؿ إلنجازه لتحسيف عمميات األعماؿ لدينا وا 
اتبنا القطرية، سنستمر في تعزيز كفاءتنا بحيث تذىب األمواؿ التقييمات. ىنا في المقر الرئيسي لمصندوؽ وفي مك

 المرصودة بصورة مباشرة إلى حيث يمكف ليا أف تخّمؼ أثرا ىاما. 

كذلؾ فإف جمع المزيد مف البيانات وقياس النتائج جزء ىاـ مف خطتنا عمى المدى األبعد. وفي السنوات القادمة 
 كف مف التأكيد عمى أف عممنا يسير عمى المسار الصحيح.نخطط لتحسيف تقدير أثر الصندوؽ بحيث نتم

مميوف رجؿ وامرأة وطفؿ مف قبضة الفقر، يتوجب عمينا  81ولموصوؿ إلى ىدفنا المتفؽ عميو، والمتمثؿ في تخميص 
أف نوسع مف نطاؽ عممنا في شراكة مع أصحاب المصمحة اآلخريف، بما في ذلؾ الوكالتيف الشقيقتيف في روما، 

 ات، والمنظمات غير الحكومية، والجيات المانحة.والحكوم

لقد حققنا بالفعؿ خطوات كبيرة في العمؿ مع منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة وبرنامج األغذية العالمي في 
العمميات السياساتية، عبلوة عمى العمؿ في الميداف. وأخطط لبلستمرار بالعمؿ مع جوزيو غرازيانو دا سيمفا، 

رثار و   لتعزيز وضع روما كمركز عالمي لمزراعة واألمف الغذائي والتغذوي.يف كازف ا 

وسأستمر في دعـ انخراط الصندوؽ في حوار السياسات بحيث يمكف لمصندوؽ أف يخمؼ أثرا أكبر، سواء عمى 
 المستوى الوطني أو المستوى العالمي.

ألعضاء في الصندوؽ، لكفالة أف يبقى الصندوؽ واألىـ مف ذلؾ كمو، سأستمر في تعزيز الروابط معكـ، مع الدوؿ ا
مؤسسة تفي باحتياجاتكـ، سواء كجيات مساىمة أو مقترضة. ويتضمف ذلؾ تحري سبؿ تمويؿ ابتكارية وجديدة 

 ألغراض الزراعة واألمف الغذائي والتغذية، والتي نأمؿ أف تخدمكـ بصورة أفضؿ، عبلوة عمى خدمة الصندوؽ.

ـ مف حضور مناقشات المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ستعقد غدا، بحيث نتمكف مف آمؿ أف يتمكف العديد منك
 اإلصغاء بصورة مباشرة لكـ عما يمكف لنا أف نفعمو لتحسيف شراكتنا ألغراض تمويؿ الزراعة والتنمية الريفية.

ماؿ وسيدات أعماؿ، ولكف لقد اتخذنا خطوة أولى ىامة في االعتراؼ بأف أصحاب الحيازات الصغيرة ىـ رجاؿ أع
عمينا اآلف أف نتحرؾ إلى الخطوة التالية، وأف نخمؽ الظروؼ ألصحاب المبادرات ىؤالء لبلستثمار في أعماؿ 

 مربحة ومستدامة. 

وبحكـ أننا المؤسسة المالية الدولية الوحيدة المكرسة حصرا لئليفاء باحتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة، سنعمؿ 
يد مف مصادر التمويؿ اإلضافية التي تشتد الحاجة إلييا مما سيسمح لممشروعات الصغيرة ومتوسطة عمى تعبئة المز 

 الحجـ بالنمو واالزدىار.
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سننخرط في تحديد خارطة طريؽ جديدة لمصندوؽ خبلؿ فترة التجديد العاشر لموارده. وكؿ ذلؾ  2114في عاـ 
 ، وبداية أىداؼ التنمية المستدامة. 2115ضمف إطار نياية األىداؼ اإلنمائية لؤللفية عاـ 

وجميع جيودنا عمى مدى السنوات القادمة مصممة لوضع الصندوؽ في موقع المحفز العالمي لبلستثمارات التي 
تمكف زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة مف قيادة التقدـ المحرز نحو تحقيؽ األمف الغذائي، وتحسيف التغذية، والحد 

 نظـ إيكولوجية أكثر صمودا. مف الفقر، والوصوؿ إلى

نما ىي رؤية اتفقنا جميعا عمى أف تكوف الموجية لعممنا حتى عاـ   . 2115إنيا ليست رؤيتي وحدي، وا 

أدرؾ أنو بالعمؿ معا نستطيع أف نجعؿ مف المناطؽ الريفية محركات لمنمو وتوفير األغذية وفرص العمؿ والدخؿ 
 ساء في العالـ النامي.مميار ريفي مف الرجاؿ والن 3المحتـر لػ 

أشكركـ مرة أخرى عمى إعطائي الفرصة ألجعؿ مف ىذه الرؤية حقيقة ممموسة. ومع دعمكـ المستمر وثقتكـ 
 بقيادتي، فإنني عمى يقيف مف أننا سننجح في جيودنا.
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 البيان الختامي لرئيس الصندوق
 

 السيد رئيس الجمسة،
،  الحضور األكاـر

 المحافظوف الموقروف،
 ة الضيوؼ،الساد

 سيداتي وسادتي،

رسميا الدورة  Miguel Ruiz Cabañas Izquierdoبعد دقائؽ قميمة، سيختتـ رئيس الجمسة، معالي السيد 
 السادسة والثبلثيف لمجمس محافظي الصندوؽ. ولكف قبؿ الختاـ، أود أف أشكر الجميع عمى تعاونيـ الفعاؿ.

خبلصكـ في ال عمؿ في شراكة معو نحو تنمية ريفية مستدامة وشمولية بالثقة بأننا لقد زودني التزامكـ بالصندوؽ، وا 
مميوف امرأة وطفؿ ورجؿ قد تمكنوا مف كسر  81نفي بوعودنا بحيث سنتمكف بعد ثبلث سنوات مف اآلف القوؿ بأف 

 قيود الفقر.

. إذ أف زخـ جيود دعوني أؤكد لكـ بأف المخاوؼ التي أثيرت عمى مدى اليوميف الماضييف لـ تقع عمى آذاف صماء
صبلحنا الداخمي لف يتوقؼ.  الصندوؽ لتحسيف تنفيذنا وا 

وكما قالت الدولة العضو نيوزيمندا بصورة دقيقة باألمس، سنستمر في التركيز عمى ميزتنا النسبية؛ وتبسيط إدارة 
اواة بيف الجنسيف؛ وضماف الموارد البشرية والمالية؛ وتحسيف القدرات عمى المراجعة والشفافية؛ والتطرؽ النعداـ المس

تنسيؽ أكبر مع الوكاالت الدولية األخرى في روما وخارجيا؛ وجعؿ منظمتنا أكثر خضوعا لممحاسبة، وأكثر توجيا 
 نحو تحقيؽ النتائج.

 قد تبدو قائمة طويمة جدا، ولكننا أحرزنا تقدما متينًا، ونعتـز تسريع ىذا التقدـ خبلؿ التجديد التاسع لمموارد.

ناورو، وتوفالو، وفانواتو. فمخاوفكـ بشأف تغير المناخ وأثره عمى زراعة أرحب بحرارة بشركائنا الجدد الثبلث:  أود أف
لمتطمع لموصوؿ إلى حموؿ لتحديات محددة أصحاب الحيازات الصغيرة، مخاوؼ نتشاطرىا جميعا. وسنعمؿ معكـ 

 األعضاء. تواجيونيا، تحديات تتيدد أيضا سبؿ العيش في العديد مف دولنا

ويعد ىذا المستوى المتنامي مف أخطار المناخ وانعداـ اليقيف واحدا مف أىـ التحديات التي تواجييا نظـ الزراعة 
واألغذية في وقتنا الحالي، وبخاصة عندما تتضافر مع تدىور األراضي، وشح المياه والتنافس المحمـو عمى الموارد 

 الطبيعية.

 مواضيع أيضا خبلؿ منتدى الشعوب األصمية الذي سبؽ دورة المجمس ىذه.بالفعؿ، فقد تمت إثارة ىذه ال

 تمؾ ىي قضايا عالمية لف نتمكف مف التغمب عمييا إال مف خبلؿ تعزيز تعاوننا وشراكاتنا.

إننا نعمـ بأننا سنكوف أقوى وأكثر فعالية عندما نعمؿ معا. وىذا صحيح عمى وجو الخصوص بالنسبة لممزارعيف 
البمداف النامية. فبصورة إفرادية، ال يتمتع أصحاب الحيازات الصغيرة إال بالنذر اليسير مف القوة . ولكف الفقراء في 

عندما يعمموف معا، فإنيـ يمتمكوف قدرا أكبر مف القوة الشرائية، وقدرا أكبر مف القدرة عمى التفاوض في األسواؽ، 
 .وقوة أكبر لمتأثير عمى السياسات التي تؤثر عمى حياتيـ
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وىذا ىو السبب الذي يدفع الصندوؽ لتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة، وغيرىـ مف السكاف الريفييف الفقراء، عمى 
 العمؿ في شراكة مع بعضيـ البعض، ومع غيرىـ مف الكيانات.

باألمس، وفي مجمس المحافظيف، سمعنا سبب أىمية منظمات المزارعيف لشركائنا مف القطاع الخاص. إذ وصؼ 
د صبلح حجازي، رئيس شركة األغذية الزراعية في مصر، كيؼ عمؿ مع المزارعيف أصحاب الحيازات السي

الصغيرة في جميع أنحاء القطر، لتمبية الطمب مف محبلت السوبر ماركت، ألف العمؿ مع كؿ فرد مف أصحاب 
 الحيازات الصغيرة كاف سيشكؿ عقبة لوجستية بالنسبة لشركتو. 

المزارعيف ىامة لشركائنا مف القطاع الخاص، كما ىي ىامة بالنسبة ألصحاب الحيازات بعبارة أخرى، منظمات 
 الصغيرة أنفسيـ.

لقد اتسـ مجمس المحافظيف ىذا العاـ بعنصريف جديديف دفعا بحوار الشراكات لدينا، كما أنيما يعداف بأف يصبحا 
 لقادمة.مف التقاليد الثابتة لمصندوؽ في جيده لتعزيز الحوارات لمسنوات ا

، فرصة نادرة لحوار مفتوح  لقد أعطتنا المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي عقدت مع السادة المحافظيف اليـو
 وصريح مع ممثمي الدوؿ األعضاء لدينا.

وكاف مف المميـ أف نسمع وجيات نظركـ حوؿ الحاجة إلى أدوار واضحة ومنفصمة لمحكومة ولمقطاع الخاص، 
 ة البنى األساسية واإلطار الناظـ والسياساتي، مما ىو حاسـ لعمؿ القطاع الخاص. حيث توفر الحكوم

كذلؾ فقد حظينا بتغذية راجعة إيجابية لمغاية مف المشاركيف في االجتماع العالمي األوؿ لمنتدى الشعوب األصمية 
 في الصندوؽ.

ء، وأيضا لنستمع إلى الناس الذي نحف في إننا بحاجة لمثؿ ىذه الفرص لنستمع لكـ بصورة مباشرة، لدولنا األعضا
أشد الحاجة لموصوؿ إلييـ عمى أرض الواقع، بحيث يمكف لنا أف نخّمؼ أكبر أثر ممكف عمى األمف الغذائي 

 والتغذوي المستداـ، وعمى الحد مف الفقر.

 سيداتي وسادتي،

  دوؽ وخدمتكـ ألربع سنوات أخرى.دعوني أشكركـ مرة أخرى عمى ىذه الفرصة التي منحتموني إياىا في خدمة الصن

باألصالة عف نفسي، وبالنيابة عف جميع موظفي الصندوؽ المخمصيف، دعوني أؤكد لكـ بأننا لف نستريح، ونحف 
مميار شخص ال يكسبوف ما يكفي  1.29مميوف شخص يأووف إلى فراشيـ جياعا كؿ ليمة، وأف  871نعمـ أف ىناؾ 

اتيـ. إننا عمى يقيف مف أنو لو بقي طفؿ واحد يموت مف الجوع، أو يعاني مف لعيش حياة آمنة، تؤّمف ليـ احتياج
 سوء التغذية، فإف عممنا لـ ينتو بعد.

 شكرا لكـ جميعا.
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في  Miguel Ruiz Cabañas Izquierdoبيان نائب رئيسة مجمس المحافظين معالي السيد 
 اختتام الدورة السادسة والثالثين لمجمس المحافظين

 ندوؽرئيس الص
 ،فالموقرو بوف و المحافظوف والمند

 وسادتي، سيداتي

وقد ركز المجمس ىذا العاـ عمى الدور  .ف لمجمس المحافظيف عمى االنتياءو الدورة السادسة والثبلثشارفت ىا قد 
الحيوي الذي تمعبو الشراكات نحو تحقيؽ زراعة مستدامة ألصحاب الحيازات الصغيرة بيدؼ اإليفاء باالحتياجات 

 طراد.اضتزايدة لسكاف العالـ الذيف ينمو عددىـ بالم

نيابة عف ، الذي ألقى رسالة Dominique Mamberti ةقفااألسرئيس حظينا بشرؼ االستماع إلى  ،في حفؿ االفتتاح
 جوعوتسمط ىذه الرسالة الضوء عمى أىمية عمؿ الصندوؽ في محاربة ال .قداسة البابا بندكتس السادس عشر

 لمزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة في جميع أنحاء العالـ.اائي وفرص العمؿ ومستقبؿ وضماف األمف الغذ

نائب رئيس مجمس وزراء ، Hui Liangyuوىما معالي السيد  ،ضيفيف متميزيفبكذلؾ حظينا بشرؼ الترحيب 
 ة اإليطالية.وزير االقتصاد والمالية في الجميوري، Vittorio Grilliومعالي السيد  ،جميورية الصيف الشعبية

حرزتو أخبرة الصيف والتقدـ الذي   Huiالسيد يوزراء الصيناللخص نائب رئيس  ،وفي كممتو أماـ مجمس المحافظيف
 الصيف.و كما يعبر عنيا التعاوف بيف الصندوؽ  الفعالة، موضحا أىمية الشراكات ،مؤخرا

الذي تحدث عف الحالة اليشة التي Vittorio Grilli كذلؾ فقد تشرؼ المجمس أيضا بحضور معالي الوزير السيد 
بما في ذلؾ تعاوف أوثؽ ونيج متكامؿ بيف جميع  ،ودعا إلى تعاوف دولي أكبر ،وجد االقتصاد العالمي نفسو فييا

 وفي مقدمتيـ وكاالت األمـ المتحدة التي تتخذ مف روما مقرا ليا. ،الشركاء

ممتو االفتتاحية بأف يستمر الصندوؽ في انخراطو العميؽ أما رئيس الصندوؽ السيد كانايو نوانزي فقد تعيد في ك
فمعا  –زيادة جيودنا بوفي ختاـ كممتو ناشدنا جميعا باإلبقاء أو حتى  .واستقطابو لمتأييد عمى جميع المستويات
 نستطيع تحسيف حياة المبلييف مف البشر.

مدى عف تقديره لعمؿ السيد نوانزي عمى  عبر مجمس المحافظيف ،وبعد انتخاب الرئيس نوانزي لفترة رئاسية ثانية
ننا نتطمع بثقة لمسنوات األربع القادمة .السنوات األربع الماضية ألننا نعرؼ بأف السيد نوانزي سوؼ يستمر في  ،وا 

 .العزيزة عمى قموبنا جميعاقيادتو القوية عمى رأس ىذه المؤسسة 

نات القوية التي أدلى بيا محافظو الصندوؽ مؤكديف عمى استمعنا إلى العديد مف البيا ،عمى مدى اليوميف الماضييف
ومجدديف التزامنا برعاية الشراكات القوية لصالح زراعة أصحاب الحيازات  ،يا لعمؿ الصندوؽياألىمية التي نول

 الصغيرة.

وى صناع سياسة عمى مستو التي شارؾ فييا خبراء دوليوف  خبراءالوكاف ىذا الموضوع نفسو موضوع مناقشات فرؽ 
ة مستدامة ونابضة في جميع يوقد ناقشنا معا الدور الرئيسي الذي تمعبو التعاونيات والنساء في تنمية زراع .رفيع

ط يسممع ت ،وقد ذكرتنا تدخبلت فرؽ الخبراء بأىمية الدور التيسيري لمحكومات فيما يتعمؽ بالشراكات .أنحاء العالـ
 المتاحة لتحسيف سبؿ عيش المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة.الضوء عمى قوة الشراكات كوسيمة لتعزيز الفرص 
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عمى " في دورة المجمس ىذا العاـ أتيحت لنا أيضا فرصة مناقشة "الشراكات لصالح تمويؿ التنمية الزراعية والريفية
إلى تطمع قدما ن نااغتنمنا ىذه الفرصة وأن جميعا بأنناالقوؿ ولعمو مف السميـ  .وأرفع مستوى اً شكؿ حدث أكثر تقارب

 مناقشات مماثمة في المستقبؿ.

 بوف الموقروف،و المحافظوف والمند

 .حضاف الصندوؽأفي  فالو وجميورية فانواتونا في دورة المجمس ىذا العاـ بالترحيب بجميورية ناورو وتو ر لقد سر 
 مي:يعبلوة عمى ذلؾ، فقد صادقنا عمى ما 

 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوؽ؛ 
 جيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندوؽ؛الممارسة ال 
 سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوؽ؛ استعراض 
  ؛2011 ديسمبر/كانوف األوؿ 31بتاريخ القوائـ المالية الموحدة لمصندوؽ 

والرأسمالية ف العادية يكذلؾ فقد استعرض المجمس أيضا برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائج، والميزانيت
 2013، وبرنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ 2013لمصندوؽ لعاـ 

وتنفيذ نظاـ  ،ف عف مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوفيف المرحمييوالتقرير  2015-2014وخطتو اإلشارية لمفترة 
المتعمقة باإلبقاء عمى التعددية المغوية في المثارة بالمخاوؼ  وقد أحطنا عمماً  ،ءتخصيص الموارد عمى أساس األدا

 والتزاـ إدارة الصندوؽ بتحري وتحديد الحموؿ بيذا الصدد.  ،الصندوؽ

تقرير عف استضافة الو  ،بالمعمومات التي وفرىا تقرير وضع التجديد التاسع لموارد الصندوؽ كذلؾ فقد أخذنا عمماً 
/أو لية العالمية التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر في البمداف التي تعاني مف الجفاؼ الشديد والصندوؽ لآل

 التصحر بخاصة في أفريقيا.

 بوف الموقروف،و المند

والشكر  ،لكـ جميعا ولزمبلئي في مكتب مجمس المحافظيف عمى دورة مجمس المحافظيف الناجحة ىذه رتقدـ بالشكأ
 موظفي الصندوؽ. موصوؿ أيضا لجميع

وأرسينا األسس كي  ،وقد أنجزنا الكثير مف العمؿ .إننا نخمؼ وراءنا جدوؿ أعماؿ مزدحـ بالمداوالت العميقة والمؤثرة
فأنا متأكد مف أننا سنأخذ معنا ثروة مف  ،ومع عودتنا إلى عواصـ بمداننا .يقـو الصندوؽ بأكثر مف ذلؾ بكثير

لياما ،ةدور الذكريات عف ىذه ال  إلى عودتنا العاـ القادـ.وتطمعا  ،عممنايقود  وا 

 وبيذا أعمف اختتاـ الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس المحافظيف.
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Délégations à la trente-sixième session du 
Conseil des gouverneurs 

 

Delegaciones en el 36º período de sesiones 
del Consejo de Gobernadores 

 

 

  الرئيس:

Chairperson: Marie-Josée Jacobs  

Président: (Luxembourg) 

Presidente:  

  

  نائبا الرئيس:

Vice-Chairpersons: Bambang Brodjonegoro (Indonesia) 

Vice-Présidents: Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo 

Vicepresidentes:   (Mexico) 
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 الدول األعضاء

 
MEMBER STATES 

 
ÉTATS MEMBRES 

 
ESTADOS MIEMBROS 

 

 

AFGHANISTAN 
 
  Abdul Razak AYAZI 
  Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative of 
  the Islamic Republic of Afghanistan  
  to IFAD 

  Rome 
 
 

ALBANIA 
 

Alternate Governor  Ndoc FASLLIA 
  Deputy Minister for Agriculture,  

  Food and Consumer Protection 
  Tirana 
 

Adviser  Llesh KOLA 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Republic of Albania to the 
  United Nations Food and  

  Agriculture Agencies 
  Rome 
 

Adviser  Brunilda STAMO 
  Executive Director 

Mountain Areas Development  
  Agency (MADA) 

  Tirana 
 

Adviser  Bajram KORSITA 
  Administrator 

First Albanian Financial Development 
  Company (FAF-DC) 

  Tirana 

 
 
 

 
 
 

 .تشير عبلمة * كؿ مرة تظير فييا في القائمة، غمى التكميؼ مقصور عمى ىذه الدورة فقط *
* In any instance where an asterisk appears on the list, it indicates that the accreditation is for this session only.  

* L’astérisque signifie que l’accréditation concerne uniquement la présente session.  
* Donde quiera que figure el símbolo * en la lista, indica que la acreditación se refiere a este período de sesiones 
únicamente. 
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ALBANIA (cont’d)  
 

Adviser  Vera CARA 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Albania to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 

 
 

ALGERIA 
 

Gouverneur suppléant  Rachid MARIF 
  Ambassadeur 

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

  Rome 
 
  Idir BAIS 
  Directeur d’études 

Ministère de l’agriculture et 
  du développement rural 

  Alger 
 
  Nourdine LASMI 
  Directeur de la maintenance et des moyens 

Ministère des finances 
  Alger 
 
  Mohamed MELLAH 
  Ministre Plénipotentiaire 

Représentant permanent suppléant de  
  la République algérienne démocratique 
  et populaire auprès des organisations 
  spécialisées des Nations Unies 

  Rome 
 
  Abdelmalek ABDELFETTAH 
  Sous-Directeur des études et 

  de la programmation 
Direction générale des forêts 
Ministère de l’agriculture et 
  du développement rural 

  Alger 
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ALGERIA (cont’d)  
 
  Karima AMEUR 
  Secrétaire des affaires étrangères 

Ambassade de la République algérienne 
  démocratique et populaire 

  Rome 
 
  Slimane BELHADDAD 
  Chef de Bureau des institutions 

  financières internationales 

Direction générale des relations économiques  
  et de la coopération internationale 
Ministère des affaires étrangères 

  Alger 
 
 

ANGOLA 
 

Gouverneur  Afonso Pedro CANGA 
  Ministre de l’agriculture, du développement rural 

  et de la pêche 
  Luanda 
 

Gouverneur suppléant  Florêncio Mariano DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de  
  la République d’Angola  
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
  Olinda Gracieth SOBRINHO 
  Chef du Cabinet des relations internationales 

Ministère de l’agriculture, du développement rural  
  et de la pêches 

  Luanda 
 
  Miguel Manuel José PEREIRA 
  Directeur générale adjoint  

Institut du développement agraire 
  Luanda 
 
  Carlos Alberto AMARAL 
  Conseiller 

Représentant permanent suppléant 
  de la République d’Angola 
  auprès du FIDA 

  Rome 
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ANGOLA (cont’d) 
 
  Agostinho DUARTE KAHOLO 
  Consultant du Ministre de l’agriculture, 

  du développement rural et de la pêches 
  Luanda 
 
  Manuel João Francisco PEREIRA 
  Secrétaire 

Ministère de l’agriculture, 
  du développement rural 

  et de la pêche 
  Luanda 
 
 

ARGENTINA 
 

Gobernador  *   Federico Antonio MARONGIU 
  Director Nacional de Proyectos con 

  Organismos Internacionales de Crédito 
Secretaría de Política Económica 
  y Planificación del Desarrollo 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

  Buenos Aires 
 
  Gustavo O. INFANTE 
  Ministro  

Representante Permanente Adjunto   
  de la República Argentina  
  ante la FAO, FIDA y PMA 

  Roma 
 
  Susana MARQUEZ 
  Coordinadora Técnica Nacional  

Relaciones Institucionales 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 
Ministerio de Agricultura, 
  Ganadería y Pesca 

  Buenos Aires 
 
 

AUSTRIA 
 

Alternate Governor  Klaus OEHLER 
  Deputy Director 

International Financial Institutions 
Federal Ministry of Finance 

  Vienna 
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AUSTRIA (cont’d) 
 

Adviser  Gudrun MATT 
  First Secretary 

Embassy of the Republic 
  of Austria 

  Rome 
 
 

AZERBAIJAN 
 

Governor  Vaqif SADIQOV 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Republic of Azerbaijan to  
  the United Nations Agencies  
  for Food and Agriculture 

  Rome 
 
  Fuad FARZALIBAYOV 
  Second Secretary 

Deputy Permanent Representative of  
  the Republic of Azerbaijan to the  
  United Nations Agencies for Food  
  and Agriculture 

  Rome 
 
 

BANGLADESH 
 

Governor  Abul Maal Abdul MUHITH 
  Minister for Finance 
  Dhaka 
 
  Ujjwal Bikash DUTTA 
  Secretary 

Ministry of Fisheries and Livestock 
  Dhaka 
 
  Mohammed Shahdat HOSSAIN 
  Ambassador 

Permanent Representative of the  
  People’s Republic of Bangladesh  
  to IFAD 

  Rome 
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BANGLADESH (cont’d) 
 
  Md. Mafizur RAHMAN 
  Economic Counsellor 

Alternate Permanent Representative of the  
  People’s Republic of Bangladesh  
  to IFAD 

  Rome 
 
  Sultana AFROZ 
  Deputy Secretary 

Economic Relations Division 
Ministry of Finance 

  Dhaka 
 
  Ferdousi SHAHRIAR 
  Counsellor 

Alternate Permanent Representative of the  
  People’s Republic of Bangladesh  
  to IFAD 

  Rome 
 
  Rubaiyat-E-ASHIQUE 
  First Secretary (Labour Wing) 

Embassy of the People’s Republic  
  of Bangladesh 

  Rome 
 
 

BELGIUM 
 

Gouverneur  Vincent MERTENS DE WILMARS 
  Ambassadeur 

Représentant permanent de la Belgique auprès  
  des Organisations des Nations Unies 

  Rome 
 
  Jos KALDERS 
  Conseiller agricole 

Direction générale coopération au  

  développement et aide humanitaire (DGD) 
Service public fédéral affaires étrangères, 
  commerce extérieur et coopération au  
  développement 

  Bruxelles 
 
  Marc HEIRMAN 
  Ministre Conseiller  

Représentant permanent adjoint de la Belgique  
  auprès des Organisations des Nations Unies 

  Rome 
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BELGIUM (cont’d) 
 
  Lieselot GERMONPREZ 
  Attaché 

Représentant permanent suppléant de la Belgique  
  auprès des Organisations des Nations Unies 

  Rome 
 
 

BENIN 
 
  Marie Rosemonde DEFFON YAKOUBOU 
  Ambassadeur 

Représentant permanent de la  
  République du Bénin auprès  
  du FIDA 

  Rome 
 
 

BHUTAN 
 

Governor  *   Sherub GYALTSHEN 
  Secretary 

Ministry of Agriculture and Forests 
  Thimphu 
 
  Sonam DORJEE 
  Chief of the Administration and Finance Division 

Ministry of Agriculture and Forests 
  Thimphu 
 
  Tenzin CHOPHEL 
  Chief of the Policy and Planning Division 

Ministry of Agriculture and Forests 
  Thimphu 
 
 

BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 

Gobernador  Antolín AYAVIRI GÓMEZ 
  Embajador 

Representante Permanente del  
  Estado Plurinacional de Bolivia 
  ante el FIDA 

  Roma 
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BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) (cont’d) 
 
  Roxana OLLER CATOIRA 
  Segundo Secretario 

Representante Permanente Alterno 
  del Estado Plurinacional de Bolivia 
  ante el FIDA 

  Roma 
 
  Maria Eugenia GAZAUI 
  Consultor de Asuntos Internacionales 

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia 
  Roma 
 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 

Governor  Nerkez ARIFHODZIC 
  Ambassador 

Permanent Representative 
  of Bosnia and Herzegovina to 
  the United Nations Food and  
  Agricultural Agencies 

  Rome 
 
  Suad ČAMDŽIĆ 
  Advisor to the Minister for 

  Agriculture, Water Management  
  and Forestry of the Federation 
  of Bosnia and Herzegovina 

  Sarajevo 
 
  Ana BAŠIĆ 
  Advisor to the Minister for 

  Agriculture, Water Management  
  and Forestry of the Federation 
  of Bosnia and Herzegovina 

  Sarajevo 
 

Alternate Governor  Vesna NJEGIĆ 
  Minister Counsellor 

Alternate Permanent Representative 
  of Bosnia and Herzegovina to the  
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
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BOTSWANA 
 

Governor  Oreeditse Sola MOLEBATSI 
  Assistant Minister for Agriculture 
  Gaborone 
 
  Ikgopoleng THAMAE 
  Project Manager 

Agricultural Services Support Project (ASSP) 
Ministry of Agriculture 

  Gaborone 
 
 

BRAZIL 
 

Governor  Miriam Aparecida BELCHIOR 
  Minister for Planning, Budget and Management 
  Brasilia, D.F. 
 

Alternate Governor  *   João Guilherme Rocha MACHADO 
  Deputy Secretary for International Affairs 

Ministry of Planning, Budget and Management 
  Brasilia, D.F. 
 
  Antonino MARQUES PORTO 
  Ambassador 

Permanent Representative of the 
  Federative Republic of Brazil to the  
  United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Olyntho VIEIRA 
  Minister 

Deputy Permanent Representative 
  of the Federative Republic of Brazil  
  to the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Cláudia Angélica VASQUES DA SILVA 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative 
  of the Federative Republic of Brazil  
  to the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

BURKINA FASO 
 

Gouverneur  *   Raymond BALIMA 
  Ambassadeur 

Représentant permanent du Burkina Faso  

  auprès du FIDA 
  Rome 
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  Jacques ZIDA 
  Conseiller technique du Ministre  

  de l’économie et des finances 
  Ouagadougou 
 
  Nazaire THIOMBIANO 
  Directeur de la promotion et  

  du suivi du partenariat public-privé 
Ministère de l’économie et des finances 

  Ouagadougou 
 
  Laurent Diandioua COULIDIATI 
  Conseiller chargé des questions agricoles 

Représentant permanent adjoint du Burkina Faso  
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
 

BURUNDI 
 

Gouverneur suppléant  Odette KAYITESI 
  Ministre de l’agriculture et de l’élevage 
  Bujumbura 
 
  Rénovat NDAYIRUKIYE 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de la  
  République du Burundi auprès  
  des Organisations spécialisées  
  des Nations Unies 

  Rome 
 
  Joseph NTIRANDEKURA 
  Conseiller technique 

Ministère des finances, et de la planification 
  du développement économique 

  Bujumbura 
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BURUNDI (cont’d) 
 
  Macaire NAHIMANA 
  Premier Conseiller 

Représentant permanent suppléant 
  de la République du Burundi auprès 
  des Organisations spécialisées 
  des Nations Unies 

  Rome 
 
 

CAMEROON 
 

Gouverneur  Clémentine ANANGA MESSINA 
  Ministre déléguée auprès du 

  Ministre de l’agriculture et du  
  développement rural 

  Yaoundé 
 

Gouverneur suppléant  Dominique AWONO ESSAMA 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de la  
  République du Cameroun auprès  
  du FIDA 

  Rome 
 

Conseiller  Médi MOUNGUI 
  Deuxième Conseiller 

Représentant permanent adjoint 
  de la République du Cameroun auprès  
  du FIDA 

  Rome 
 

Conseiller  Patrick MVONDO NNA 
  Directeur des études, des programmes  

  et de la coopération 
Ministère de l’agriculture et du 
  développement rural 

  Yaoundé 
 
 

CANADA 
 

Alternate Governor  Michael GORT 
  Director  

United Nations, Commonwealth and Francophonie Division 
Multilateral Development Institutions Directorate  

Multilateral and Global Programs Branch 
Canadian International Development  
  Agency (CIDA) 

  Gatineau 
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CANADA (cont’d) 
 

Adviser  Debra PRICE 
  Counsellor  

Deputy Permanent Representative 
  of Canada to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 

Adviser  Courtney HOOD 
  Adviser 

Permanent Representation 
  of Canada to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

CAPE VERDE 
 

Gouverneur suppléant  Sónia Cristina MARTINS 
  Conseiller 

Chargé d’affaires, a.i. 
Ambassade de la République 
  du Cap-Vert 

  Rome 
 
 

CHAD 
 

Gouverneur  Dangde LAOUBELE DAMAYE 
  Ministre de l’agriculture et de l’irrigation 
  N’Djaména 
 
  Aboubakar Ousta OURDE 
  Secrétaire général 

Ministère de l’agriculture et de l’irrigation 
  N’Djaména 
 
  Toubamadingar BEDINGAR 
  Conseiller technique 

Ministère de l’agriculture et de l’irrigation 
  N’Djaména 
 
  Mariam BITNA KOCHE ABDELKADER 
  Directrice de la logistique et du matériel 

Office national de sécurité alimentaire (ONASA) 
  N’Djaména 
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CHINA 
 

Governor  *   LIANG Ziqian 
  Deputy Director-General 

International Department 
Ministry of Finance 

  Beijing 
 
  YE Jiandi 
  Director  

International Department 

Ministry of Finance  
  Beijing 
 
  ZHANG Lei 
  Section Chief 

International Department 
Ministry of Finance  

  Beijing 
 
  LI Xinhai 
  Counsellor 

Deputy Permanent Representative 
  of the People’s Republic of China 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  SUI Li 
  Second Secretary 

Alternate Permanent Representative 
  of the People’s Republic of China 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  SHEN Zhihua 
  Third Secretary 

Alternate Permanent Representative  
  of the People’s Republic of China  
  to the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
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COLOMBIA 
 

Gobernador  Juan Manuel PRIETO MONTOYA 
  Embajador 

Representante Permanente  
  de la República de Colombia ante 
  los Organismos Especializados de  
  las Naciones Unidas 

  Roma 
 

Gobernador Suplente  María Victoria SALCEDO BOLIVAR 
  Consejero 

Representante Permanente Alterno 
  de la República de Colombia ante 
  los Organismos Especializados de 
  las Naciones Unidas 

  Roma 
 
  Felipe STEINER FRASER 
  Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno 
  de la República de Colombia ante  
  los Organismos Especializados de  
  las Naciones Unidas 

  Roma 
 
 

CONGO 
 

Gouverneur  Rigobert MABOUNDOU 
  Ministre de l’agriculture et de l’élevage 
  Brazzaville 
 

Gouverneur suppléant  Mamadou KAMARA DEKAMO 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de  
  la République du Congo  
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
  Jean Marie NGATSE 
  Conseiller à la politique agricole et  

  à l’innovation technologique 
Ministère de l’agriculture et de l’élevage 

  Brazzaville 
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CONGO (cont’d) 
 
  Marc MANKOUSSOU 
  Conseiller 

Représentant permanent suppléant 
  de la République du Congo  
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
  Marceline Anne BANTOU SAMBA 
  Attachée aux archives, à la documentation 

  et aux matériels 
Ministère de l’agriculture et de l’élevage 

  Brazzaville 
 
 

COSTA RICA 
 

Gobernador Suplente  *   Orlando GUZMÁN VASQUEZ 
  Segundo Secretario 

Representante Permanente Alterno 
  de la República de Costa Rica 
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas 

  Roma 
 
 

CÔTE D’IVOIRE 
 

Gouverneur  *   Mamadou Sangafowa COULIBALY 
  Ministre de l’agriculture 
  Abidjan 
 

Gouverneur suppléant  *   Soumaïla Kouassi BREDOUMY  
  Directeur général des productions et 

  de la sécurité alimentaire 
Ministère de l’agriculture 

  Abidjan 
 

Conseiller     Janine TAGLIANTE-SARACINO 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de la 
  République de Côte d’Ivoire  
  auprès du FIDA 

  Rome 
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CÔTE D’IVOIRE (cont’d) 
 

Conseiller  Kouamé KANGA 
  Conseiller 

Représentant permanent adjoint  
  de la République de Côte d’Ivoire  
  auprès du FIDA 

  Rome 
 

Conseiller  Seydou CISSÉ 
  Conseiller 

Représentant permanent adjoint 
  de la République de Côte d’Ivoire 
  auprès du FIDA 

  Rome 
 

Conseiller  Wroly Danielle SEPE SERY 
  Conseiller 

Ambassade de la République 
  de Côte d’Ivoire 

  Rome 
 

Conseiller  Marie Hortense GUEI SEKOUET 
  Chargée d’Études 

Ambassade de la République 
  de Côte d’Ivoire 

  Rome 
 
 

CUBA 
 

Gobernador  *   Orlando HERNÁNDEZ GUILLÉN 
  Viceministro Primero 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 
  La Habana 
 

Gobernador Suplente  Milagros Carina SOTO AGÜERO 
  Embajadora  

Representante Permanente de la República de Cuba 
  ante el FIDA 

  Roma 
 

Asesor  Silvia María ÁLVAREZ ROSSELL 
  Primera Secretaria (Asuntos Multilaterales) 

Representante Permanente Adjunta 
  de la República de Cuba 
  ante el FIDA 

  Roma 
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CUBA (cont’d) 
 

Asesor  Luís Alberto MARÍN LLANES 
  Tercer Secretario (Asuntos Multilaterales) 

Representante Permanente Alterno 
  de la República de Cuba  
  ante el FIDA 

  Roma 
 
 

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 
 

Governor  KIM Chun Guk 
  Ambassador  

Permanent Representative of the  

  Democratic People’s Republic of Korea 
  to IFAD 

  Rome 
 
  PANG Kwang Hyok 
  Counsellor 

Deputy Permanent Representative 
  of the Democratic People’s Republic 
  of Korea to IFAD 

  Rome 
 
  KIM Chol Min 
  Attaché 

Alternate Permanent Representative 

  of the Democratic People’s Republic 
  of Korea to IFAD 

  Rome 
 
 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 

Gouverneur  *   Jean Chrisostome VAHAMWITI  
  Ministre de l’agriculture et développement rural 
  Kinshasa-Gombe 
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DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (cont’d) 
 

Gouverneur suppléant  Hubert ALI RAMAZANI 
  Secrétaire général à l’agriculture, pêche et élevage 

Ministère de l’agriculture et développement rural 
  Kinshasa-Gombe 
 
  Albert TSHISELEKA FELHA 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de la  
  République démocratique du Congo  

  auprès du FIDA 
  Rome 
 
  Serge OKOKA KASONGO 
  Premier Secrétaire 

Ambassade de la République 
  démocratique du Congo 

  Rome 
 
  Maurice PHOBA DINKA 
  Chargé du Protocol d’ambassade 

Ambassade de la République 
  démocratique du Congo 

  Rome 
 
 

DENMARK 
 

Alternate Governor  Maj HESSEL 
  Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative 
  of the Kingdom of Denmark 

  to IFAD 
  Rome 
 
  Mette Nygaard GODIKSEN 
  Attaché 

The Royal Danish Embassy 
  Rome 
 
 

DJIBOUTI 
 
  Djama Mahamoud DOUALEH 
  Conseiller technique du Cabinet  

Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage  

  et des ressources halieutiques 
  Djibouti 
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DOMINICAN REPUBLIC 
 

Gobernador  Mario ARVELO CAAMAÑO 
  Embajador 

Representante Permanente de la 
  República Dominicana ante 
  el FIDA 

  Roma 
 
  Julia VICIOSO 
  Ministra Consejera 

Representante Permanente Alterna 
  de la República Dominicana  
  ante el FIDA 

  Roma 
 
  Rawell ARBAJE 
  Consejero 

Representante Permanente Alterno 
  de la República Dominicana  
  ante el FIDA 

  Roma 
 
  María Cristina LAUREANO PEÑA 
  Primera Secretaria 

Representante Permanente Alterna 

  de la República Dominicana  
  ante el FIDA 

  Roma 
 
 

ECUADOR 
 

Gobernador  Carlos VALLEJO LÓPEZ 
  Embajador 

Representante Permanente 
  de la República del Ecuador 
  ante el FIDA 

  Roma 
 
  Fausto HERRERA NICOLALDE 
  Viceministro de Finanzas 
  Quito 
 
  María Gabriela CARRASCO 
  Asesora Ministerial 

Ministerio de Finanzas 
  Quito 
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ECUADOR (cont’d) 
 
  José Antonio CARRANZA 
  Primer Secretario 

Representante Permanente Alterno 
  de la República del Ecuador  
  ante el FIDA 

  Roma 
 
 

EGYPT 
 

Governor  Salah Mohammed Abd EL MO’MEN 
  Minister for Agriculture and Land Reclamation 
  Cairo 
 

Alternate Governor  Mohamed Farid MONIB 
  Ambassador  

Permanent Representative of  

  the Arab Republic of Egypt to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Magdi Anwar HASSANEIN 
  Minister Plenipotentiary  

Head of the Agricultural Office 
Alternate Permanent Representative  
  of the Arab Republic of Egypt to 
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Emad MAGDY HANNA KAMEL 
  First Secretary 

Deputy Chief of Mission 
Alternate Permanent Representative 
  of the Arab Republic of Egypt to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Mohamed Omar Abdelaziz ELFIKY 
  Second Secretary 

Alternate Permanent Representative 
  of the Arab Republic of Egypt to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
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EL SALVADOR 
 

Gobernador  Aida Luz SANTOS DE ESCOBAR 
  Embajadora  

Representante Permanente de  
  la República de El Salvador  
  ante el FIDA 

  Roma 
 

Gobernador Suplente  María Eulalia JIMÉNEZ ZEPEDA 
  Ministra Consejera 

Representante Permanente Adjunta 
  de la República de El Salvador 
  ante el FIDA 

  Roma 
 
 

EQUATORIAL GUINEA 
 

Gobernador  *   Miguel Oyono NDONG MIFUMU 
  Ministro de Agricultura y Bosques 
  Malabo 
 
  Crisantos OBAMA ONDO 
  Embajador 

Representante Permanente de la  
  República de Guinea Ecuatorial  
  ante los Organismos de las  
  Naciones Unidas 

  Roma 
 
  Gabriel Martin ESONO NDONG 
  Director de Ganadería 

Ministerio de Agricultura y Bosques 
  Malabo 
 
  Pascual BAKALE MBIANG 
  Delegado Regional de Agricultura 

Ministerio de Agricultura y Bosques 
  Malabo 
 
 

ERITREA 
 

Governor  Arefaine BERHE 
  Minister for Agriculture 
  Asmara 
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ERITREA (cont’d) 
 
  Mustafa NUR HUSSIEN 
  Governor of the Debub Region 
  Mendefera 
 
  Mohammed Hamid GRENET 
  Governor of the Gash-Barka Region 
  Barentu 
 
  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 
 
 

ESTONIA 
 

Governor  *   Ants NOOT 
  Secretary-General 

Ministry of Agriculture 
  Tallinn 
 

Alternate Governor  Siim TIIDEMANN 
  Minister Counsellor 

Permanent Representative of 
  the Republic of Estonia to the  
  United Nations Food and  
  Agriculture Agencies  

  Rome 
 
 

ETHIOPIA 
 
  Abreha Ghebrai ASEFFA 
  Minister Plenipotentiary 

Deputy Permanent Representative of the  
  Federal Democratic Republic of Ethiopia  
  to IFAD 

  Rome 
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FINLAND 
 

Alternate Governor  *   Christian LINDHOLM 
  Counsellor 

Unit for Development Financing Institutions  
Department for Development Policy 
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  Inka RÄSÄNEN 
  Programme Officer 

Embassy of the Republic of Finland 
  Rome 
 

Adviser  Jenni HEIKKA 
  Intern 

Embassy of the Republic of Finland 
  Rome 
 
 

FRANCE 
 

Gouverneur  *   Frédéric GLANOIS 
  Chef du Bureau de l’aide au développement 

  et des institutions multilatérales de développement 

Direction général du Trésor 
Ministère de l’économie et des finances 

  Paris 
 
  Bérengère QUINCY 
  Ambassadrice 

Représentante permanente de  

  la République française auprès 
  de l’OAA, PAM et FIDA 

  Rome 
 
  Cécile HUMBERT-BOUVIER 
  Conseillère économique 

Adjointe au Chef du Service économique régional 
Ambassade de France 

  Rome 
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FRANCE (cont’d) 
 
  Donatienne HISSARD 
  Conseillère 

Représentante permanente adjointe  
  de la République française auprès 
  de l’OAA, PAM et FIDA 

  Rome 
 
  Pierre-Eloi BRUYERRE 
  Adjoint au Chef du Bureau de l’aide au 

  développement et des institutions 
  multilatérales de développement  
Direction générale du Trésor 
Ministère de l’économie et des finances 

  Paris 
 
  Alain DEREVIER 
  Conseiller recherche 

Représentation permanente de  
  la République française auprès 
  de l’OAA, PAM et FIDA 

  Rome 
 
 

GABON 
 

Gouverneur  *   Célestine BA OGUEWA 
  Ministre délégué de l’agriculture, de l’élevage,  

  de la pêche et du développement rural 
  Libreville 
 
  Charles ESSONGHÉ 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de  
  la République gabonaise  
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
  Aristide ONGONE OBAME 
  Conseiller agriculture et élevage 

Ministère de l’agriculture, de l’élevage 
  de la pêche et du développement rural 

  Libreville 
 

Gouverneur suppléant  Rachelle EWOMBA-JOCKTANE 
  Directrice nationale des projets du FIDA 

Ministère de l’agriculture, de l’élevage, 
  de la pêche et du développement rural 

  Libreville 
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GABON (cont’d) 
 
  Lyvia ETENO 
  Chargée d’études 

Ministère de l’agriculture, de l’élevage,  
  de la pêche et du développement rural 

  Libreville 
 
 

GAMBIA (THE) 
 

Governor  *   Solomon OWENS 
  Minister for Agriculture 
  Banjul 
 

Alternate Governor  *   Njendeh WADDA 
  Deputy Head of Mission 

Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of the Republic of The Gambia 

  Madrid 
 

Adviser  Alphu MARONG 
  Permanent Secretary I 

Ministry of Agriculture 
  Banjul 
 
 

GEORGIA 
 

Governor  *   Ilia KVITAISHVILI 
  Deputy Minister for Agriculture 
  Tbilisi 
 

Alternate Governor  Davit BAZERASHVILI 
  Senior Counsellor 

Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of Georgia 

  Rome 
 
 

GERMANY 
 

Governor  Uta BÖLLHOFF 
  Director-General 

Europe, Middle East and Asia  
Multilateral Development Policy 
Federal Ministry of Economic Co-operation  

  and Development 
  Berlin 
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GERMANY (cont’d) 
 
  Thomas WRIESSNIG 
  Ambassador 

Permanent Representative of the  
  Federal Republic of Germany to FAO and  
  the other International Organizations 

  Rome 
 
  Michael BAUER 
  First Counsellor 

Alternate Permanent Representative of 
  the Federal Republic of Germany to FAO and  
  the other International Organizations 

  Rome 
 
  Albert ENGEL 
  Deputy Director-General 

Sectoral Departments  
Deutsche Gesellschaft für  
  Internationale Zusamenarbeit (GIZ) 

  Bonn 
 
  Kai RÖSLER 
  Intern 

Permanent Representation of the 

  Federal Republic of Germany 
  Rome 
 
 

GHANA 
 

Alternate Governor  Evelyn Anita STOKES-HAYFORD 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Republic of Ghana to IFAD 

  Rome 
 

Adviser  Nii QUAYE-KUMAH 
  Minister Counsellor 

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Ghana to IFAD 

  Rome 
 
 

GREECE 
 
  Athanasios TSAFTARIS 
  Minister for Rural Development and Food 
  Athens 
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GREECE (cont’d) 
 

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 
 
 

GUATEMALA 
 

Gobernador  *   Elmer LÓPEZ RODRÍGUEZ 
  Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
  Ciudad de Guatemala 
 

Gobernador Suplente  Sylvia WOHLERS DE MEIE 
  Ministra Consejera 

Encargada de Negocios, a.i. 
Embajada de la República de Guatemala 

  Roma 
 

Asesor  Nelson Rafael OLIVERO GARCÍA 
  Primer Secretario y Cónsul 

Representante Permanente Alterno 
  de la República de Guatemala 
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas 

  Roma 
 
 

GUINEA 
 

Gouverneur  Marc YOMBOUNO 
  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 

Ministère de l’agriculture 
  Conakry 
 

Conseiller  Abdoulaye TRAORE 
  Conseiller économique 

Représentant permanent adjoint 
  de la République de Guinée 
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
 

HAITI 
 
  Thomas JACQUES 
  Ministre de l’agriculture, des ressources naturelles  

  et du développement rural 
  Port-au-Prince 
 
  Pierre Frandz NELSON 
  Membre du Cabinet du Ministre 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 
 
  Marie-Laurence DURAND 
  Premier Secrétaire 

Représentant permanent suppléant 
  de la République d’Haïti auprès 
  des Organisations spécialisées 
  des Nations Unies 

  Rome 
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HONDURAS 
 

Gobernador  *   Ramon Arturo ESCOBAR 
  Viceministro de Agricultura y Ganadería 
  Tegucigalpa 
 

Gobernador Suplente  *   Mayra Aracely REINA DE TITTA 
  Ministro Consejero 

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 European Union Coordination 
Ministry of Rural Development 

  Budapest 
 

Alternate Governor  Balázs HAMAR 
  Counsellor 

Permanent Representative of 
  Hungary to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

ICELAND 
 

Governor  *   Gudni BRAGASON 
  Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative of  
  the Republic of Iceland to the  
  United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Reykjavik 
 
 

INDIA 
 

Alternate Governor  Shaktikanta DAS 
  Additional Secretary  

Department of Economic Affairs 
Ministry of Finance 

  New Delhi 
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INDIA (cont’d) 
 
  Rajeev KUMAR 
  First Secretary  

Embassy of the Republic of India 
  Rome 
 
  Chinghoihkim KEIVOM 
  Second Secretary (PPS)  

Embassy of the Republic of India 
  Rome 
 
 

INDONESIA 
 

Governor  Bambang BRODJONEGORO 
  Head of Fiscal Policy Office 

Ministry of Finance 
  Jakarta 
 

Adviser  August PARENGKUAN 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Republic of Indonesia  
  to IFAD 

  Rome 
 
  Priyo ISWANTO 
  Minister 

Deputy Chief of Mission 
Deputy Permanent Representative 
  of the Republic of Indonesia  
  to IFAD 

  Rome 
 
  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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INDONESIA (cont’d) 
 
  Mochamad IMRON 
  Head of Sub Division for 

  International Fund Contribution 
Fiscal Policy Office 
Ministry of Finance 

  Jakarta 
 
  Elvie INDAYANI 
  Chief of Section 

Operational Activities of the United Nations  
Economic Development and Environmental Directorate 
Ministry of Foreign Affairs 

  Jakarta 
 
 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 

Governor  Hamid BAEIDI-NEJAD 
  Director 

International Economic Affairs and  
  Specialized Agencies Department 
Ministry of Foreign Affairs 

  Tehran 
 
  Seyed Aminollah TAGHAVI MOTLAGH 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Islamic Republic of Iran to 
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Seyed Morteza ZAREI 
  Agricultural 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 
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IRAQ (cont’d) 
 
  Saywan Sabir Mustafa BARZANI 
  Ambassador of the Republic of Iraq to Italy 
  Rome 
 
  Elaaf HADI 
  Second Secretary 

Embassy of the Republic of Iraq 
  Rome 
 
 

IRELAND 
 

Governor  Patrick Paul HENNESSY 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  Ireland to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 

Alternate Governor  Jarlath O’CONNOR 
  First Secretary (Agriculture) 

Deputy Permanent Representative 
  of Ireland to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Amy-Louise DENT 
  Presidency Attaché 

Embassy of Ireland 
  Rome 
 
  Paula KENNY 
  Executive Officer 

Development Cooperation Directorate 
Department of Foreign Affairs 

  Limerick 
 
 

ISRAEL 
 

Governor  *   Tamar Michele ZIV 
  Minister Counsellor (Economic and Scientific Affairs) 

Deputy Permanent Representative of the  
  State of Israel to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies  

  Rome 
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ISRAEL (cont’d) 
 
  Giovanna Elisabetta LA ROCCA 
  Economic Officer 

Permanent Representation of the  
  State 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 
 
  Gianni GHISI 
  Ambassador 

Permanent Representative of 
  the Italian Republic to IFAD 

  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 
 
  Claudio MISCIA 
  First Counsellor 

Deputy Head of Mission 
Alternate Permanent Representative 
  of the Italian Republic to IFAD 

  Rome 
 
  Rita Giuliana MANNELLA 
  Counsellor 

Coordinator for United Nations Agencies based in Rome 
Directorate General for Development Co-operation 
Ministry of Foreign Affairs 

  Rome 
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ITALY (cont’d) 
 
  Lucia SENOFONTE 
  Adviser  

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 
 
  Iacopo VICIANI 
  Expert 

Office of the Minister for  
  International Co-operation  
  and Integration 
Office of the President of  

  the Council of Ministers 
  Rome 
 
  Giulia Letizia SPEZZANI 
  Junior Advisor 

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 
 
 

JAPAN 
 

Governor  Masaharu KOHNO 
  Ambassador  

Permanent Representative of Japan  
  to the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 

Alternate Governor  *   Hideya YAMADA 
  Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative 
  of Japan to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
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JAPAN (cont’d) 
 

Adviser  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 Co-operation 
  Amman 
 

Adviser  Basel AL-KAYED 
  Counsellor 

Alternate Permanent Representative of  
  the Hashemite Kingdom of Jordan  
  to IFAD 

  Rome 
 
 

KAZAKHSTAN 
 
  Nurlan ZHALGAZBAYEV 
  Minister Counsellor 

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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KAZAKHSTAN (cont’d) 
 
  Aigul BOKAYEVA 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative of 
  the Republic of Kazakhstan 
  to IFAD 

  Rome 
 
  Almas AYUBAYEV 
  Third Secretary 

Embassy of the Republic 
  of Kazakhstan  

  Rome 
 
 

KENYA 
 

Governor  *   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 
 

Adviser  Jane Masibayi MUSUNDI 
  IFAD Desk Officer  

Ministry of Finance 
  Nairobi 
 

Adviser  Peter MBOGO 
  Assistant Director of Agriculture 

Ministry of Agriculture 
  Nairobi 
 

Adviser  Charles O. OOKO 
  Embassy of the Republic of Kenya 
  Rome 
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KIRIBATI 
 

Governor  Tiarite George KWONG 
  Minister for Environment, Lands  

  and Agricultural Development 
  Tarawa 
 

Alternate Governor  Manikaoti TIMEON 
  Secretary  

Ministry of Environment, Lands  
  and Agricultural Development 

  Tarawa 
 
  Teearo OTIUEA 
  Principal Agricultural Officer 

Ministry of Environment, Lands  
  and Agricultural Development 

  Tarawa 
 
  Bereteiti KAKIABWEBWE 
  Executive Assistant 

Ministry of Environment, Lands  
  and Agricultural Development 

  Tarawa 
 
 

KUWAIT 
 

Alternate Governor  Hesham I. AL-WAQAYAN 
  Deputy Director-General 

Kuwait Fund for Arab Economic Development 
  Kuwait City 
 
  Waleed AL-BAHAR 
  Regional Manager for Eastern and  

  Southern Asia and Pacific Countries 
Operations Department 
Kuwait Fund for Arab Economic Development 

  Kuwait City 
 
 

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 
 
  Santiphab PHOMVIHANE 
  Vice-Minister for Finance 
  Vientiane 
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LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (cont’d) 
 

Adviser  Angkhansada MOUANGKHAM 
  Deputy Director-General 

External Finance Department 
Ministry of Finance 

  Vientiane 
 

Adviser  Somphanh CHANPHENGXAY 
  Deputy Director-General  

Planning and Cooperation Department 

Ministry of Agriculture and Forestry 
  Vientiane 
 

Adviser  Pheutsapha PHOUMMASAK 
  Advisor 

Ministry of Finance 
  Vientiane 
 

Adviser  Vinoth VANSY 
  Project Director 

Sustainable Natural Resources Management 
  and Productivity Enhancement Project 
Ministry of Agriculture and Forestry 

  Vientiane 
 

Adviser  Soulichanh PHONEKEO 
  Program Director 

Rural Livelihoods Improvement Program  
  in Attapeu Province 
Ministry of Agriculture and Forestry 

  Vientiane 
 
 

LEBANON 
 

Gouverneur suppléant  *   Hussein AL HAJJ HASSAN 
  Ministre de l’agriculture 
  Beyrouth 
 
  Karim KHALIL 
  Premier Secrétaire 

Chargé d’affaires, a.i. 
Ambassade de la République libanaise 

  Rome 
 
  Mohammad EL-KHANSA 
  Conseiller du Ministre de l’agriculture 
  Beyrouth 
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LESOTHO 
 

Governor  Lits’oane Simon LITS’OANE 
  Minister for Agriculture and Food Security 
  Maseru 
 

Adviser  Nchemo MAILE 
  Principal Secretary 

Ministry of Agriculture and Food Security 
  Maseru 
 

Adviser  Mabolaoane PHAKISI 
  Chief Economic Planner 

Ministry of Agriculture and Food Security 
  Maseru 
 

Adviser  Ntitia TUOANE 
  Chief Extension Officer 

Ministry of Agriculture and Food Security 
  Maseru 
 

Adviser  Senate Barbara MASUPHA 
  Counsellor 

Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of the Kingdom of Lesotho 

  Rome 
 

Adviser  Malikopo Patricia RAKOOTJE 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative 
  of the Kingdom of Lesotho to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 

Adviser  Sebili NAHA 
  Private Secretary to the Minister 

  for Agriculture and Food Security 
  Maseru 
 
 

LIBERIA 
 
  Mohammed S.L. SHERIFF 
  Minister Plenipotentiary 

Permanent Representative of the  
  Republic of Liberia to the United Nations 

  Agencies for Food and Agriculture 
  Rome 
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LIBERIA (cont’d) 
 
  A. Haruna-Rashid KROMAH 
  Secretary  

Embassy of the Republic of Liberia 
  Rome 
 
  Paola TRIPODO 
  Secretary  

Embassy of the Republic of Liberia 
  Rome 
 
 

LIBYA 
 

Governor  *   Ahmed Ayad AL-URFI 
  Minister for Agriculture, Livestock and Marine 
  Tripoli 
 
  Abdalla A. M. ZAIED 
  Ambassador 

Permanent Representative of 
  Libya to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Ali Ahmed ARHUMA 
  Chairman 

Cereal Production Committee 
Ministry of Agriculture, Livestock and Marine 

  Tripoli 
 
  Mustafa Mohamed ABUSHAALA 
  Office of International Co-operation 

Ministry of Agriculture, Livestock and Marine 
  Tripoli 
 
  Ali Ahmed ALMAGTUF 
  Department of International Organizations 

Ministry of Agriculture, Livestock and Marine  
  Tripoli 
 
  Elahadi E. E. ELZANATI 
  Counsellor 

Alternate Permanent Representative of  
  Libya to the United Nations Food  
  and Agriculture Agencies 

  Rome 
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LIBYA (cont’d) 
 
  Salem HAROUN 
  Permanent Representation 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 
 
  Martine SCHOMMER 
  Directrice de la coopération 

Ministère de la coopération et  

  de l’action humanitaire 
  Luxembourg-Ville 
 
  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 
 
 

MADAGASCAR 
 

Gouverneur  Roland RAVATOMANGA 
  Ministre de l’agriculture 
  Antananarivo 
 
  Josiane R. RATSIMBAZAFY 
  Conseiller 

Chargé d’affaires, a.i. 
Ambassade de la République 

  de Madagascar 
  Rome 
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MADAGASCAR (cont’d) 
 
  Monsieur MONJA 
  Conseiller 

Représentant permanent adjoint 
  de la République de Madagascar 
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
  Julien Mamiarivao RASELISON 
  Directeur général de la planification et du contrôle 

Ministère de l’agriculture 
  Antananarivo 
 
  Suzelin RATOHIARIJAONA RAKOTOARISOLO 
  Economiste, Chargé des relations multilatérales 

Ministère de l’agriculture 
  Antananarivo 
 
 

MALAWI 
 

Governor  *   Brave Rona NDISALE 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Republic of Malawi to the  
  United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Brussels 
 

Alternate Governor  *   Andex MAKUNGWA 
  Deputy Coordinator 

Agriculture Sector Wide Approach (ASWAP) 

Ministry of Agriculture and Food Security 
  Lilongwe 
 
 

MALAYSIA 
 

Alternate Governor  *   Halimah ABDULLAH 
  Ambassador 

Permanent Representative 
  of Malaysia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
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MALAYSIA (cont’d) 
 

Adviser  Ahmad Fahmi Ahmad SARKAWI 
  Minister Counsellor 

Alternate Permanent Representative  
  of Malaysia to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 

Adviser  Salmira Mohd SHUKRI 
  Principal Assistant Secretary 

Ministry of Finance 
  Putrajaya 
 

Adviser  Amir Hamzah HARUN 
  Assistant Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative  
  of Malaysia to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

MALDIVES 
 

Governor  Ahmed SHAFEEU 
  Minister for Fisheries and Agriculture 
  Malé 
 
 

MALI 
 

Gouverneur  Baba BERTHE 
  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 
 
  Mamadou NADIO 
  Coordonnateur national des projets 

  et programmes du FIDA au Mali 
Ministère de l’agriculture 

  Bamako 
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MALI (cont’d) 
 
  Bah KONIPO 
  Deuxième Conseiller  

Représentant permanent adjoint 
  de la République du Mali 
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
 

MALTA 
 

Governor  Justin ZAHRA 
  Director for Agriculture  

Department for Rural and Aquaculture 
Ministry of Resources and Rural Affairs 

  Valletta 
 
 

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 TAR 
  Conseiller du Ministre 

Chargé du développement économique et social 
Ministère 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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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 
 
 

MONGOLIA 
 

Alternate Governor  Shijeekhuu ODOONBAATAR 
  Ambassador 

Permanent Representative of  
  Mongolia to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Tsedensodnom ORKHONTULGA 
  Attaché 

Alternate Permanent Representative 
  of Mongolia to the United Nations  
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

MOROCCO 
 
  Hassan ABOUYOUB 
  Ambassadeur 

Représentant permanent 
  du Royaume du Maroc  

  auprès du FIDA 
  Rome 
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MOROCCO (cont’d) 
 
  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 Maroc 
 auprès du FIDA 

  Rome 
 
 

MOZAMBIQUE 
 

Governor  Aiuba CUERENEIA 
  Minister for Planning and Development 
  Maputo 
 

Alternate Governor  Waldemar Fernando DE SOUSA 
  Administrator of the Economic Studies 

  and Foreign Branch 
Central Bank of Mozambique 

  Maputo 
 
  Carla Elisa MUCAVI 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Republic of Mozambique to  

  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 

Adviser  Adriano Isaias UBISSE 
  Director for Investment and Co-operation 

Ministry of Planning and Development 
  Maputo 
 

Adviser  Fernando MAVIE 
  National Director 

Ministry of Planning and Development 
  Maputo 
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MOZAMBIQUE (cont’d) 
 

Adviser  Nazira DISTA 
  Assistant 

Ministry of Planning and Development 
  Maputo 
 

Adviser  Marcelino Galufu PISSA 
  Department of Monitoring and Evaluation 

Direction of Investment and Co-operation 
Ministry of Planning and Development 

  Maputo 
 

Adviser  Fátima GIMO 
  Assistant 

Ministry of Finance 
  Maputo 
 

Adviser  Edson Dos Santos Félix DIAS 
  Adviser  

Central Bank of Mozambique 
  Maputo 
 
 

MYANMAR 
 

Alternate Governor  SWAI Tint 
  Ambassador 

Permanent Representative of the  
  Republic of the Union of Myanmar 
  to the United Agencies for Food 
  and Agriculture 

  Rome 
 
  KYI Ko Ko 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative of the 
  Republic of the Union of Myanmar  
  to the United Agencies for Food  
  and Agriculture 

  Rome 
 
 

NEPAL 
 

Alternate Governor  Jaya Mukunda KHANAL 
  Secretary 

Ministry of Agricultural Development 
  Kathmandu 
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NEPAL (cont’d) 
 
  Shanker DAS BAIRAGI 
  Ambassador 

Permanent Representative of the  
  Federal Democratic Republic of Nepal  
  to IFAD 

  Geneva 
 
  Ram Prasad PULAMI 
  Joint Secretary 

Ministry of Agricultural Development 
  Kathmandu 
 
  Kailash Raj POKHAREL 
  Under-Secretary 

Ministry of Finance 
  Kathmandu 
 
 

NETHERLANDS 
 

Alternate Governor  Gerda VERBURG 
  Ambassador  

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

  Rome 
 

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 
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NETHERALANDS (cont’d) 
 

Adviser  Jan VAN DER VELDE 
  Advisor 

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

  Rome 
 
 

NEW ZEALAND 
 

Governor  Trevor Donald MATHESON 
  Ambassador 

Permanent Representative of 
  New Zealand to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 

  Rome 
 

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 
 
  Junior Andrés ESCOBAR FONSECA 
  Agregado 

Representante Permanente Alterno 
  de la República de Nicaragua  

  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas 

  Roma 
 
 

NIGER 
 

Gouverneur  Oua SAIDOU 
  Ministre de l’agriculture 
  Niamey 
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NIGER (cont’d) 
 

Gouverneur suppléant  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 
 
  Aboubacar MOHAMADOU 
  Premier Conseiller 

Représentant permanent adjoint  
  de la République du Niger  
  auprès du FIDA 

  Rome 
 
 

NIGERIA 
 

Governor  Akinwumi A. ADESINA 
  Minister for Agriculture and Rural Development 
  Abuja 
 
  Ibukun ODUSOTE 
  Permanent Secretary 

Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development 

  Abuja 
 
  Danladi Irmiya KIFASI 
  Permanent Secretary  

Federal Ministry of Finance 
  Abuja 
 
  Yaya O. OLANIRAN 
  Minister 

Permanent Representative of the  

  Federal Republic of Nigeria  
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Eniaiyeju Damilola EMMANUEL 
  Agriculture Director 

Office of the Minister 
Federal Ministry of Agriculture  
  and Rural Development 

  Abuja 
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NIGERIA (cont’d) 
 
  Julius ODEYEMI 
  Agriculture Director 

Federal Ministry of Agriculture  
  and Rural Development 

  Abuja 
 
  Ada Nkiruka OKOLI 
  Deputy Director 

Federal Ministry of Agriculture  

  and Rural Development 
  Abuja 
 
  Remi OKUBOYEJO 
  Special Assistant to the Minister 

Federal Ministry of Agriculture  
  and Rural Development 

  Abuja 
 
  Adebisi ARABA 
  Advisor to the Minister (Environmental Policy) 

Federal Ministry of Agriculture  
  and Rural Development 

  Abuja 
 
  Matazu Ibrahim ABUBAKAR 
  Principal Administrative Officer (Agriculture) 

Federal Ministry of Finance 
  Abuja 
 
  Titilayo OSHAMO 
  Protocol Officer to the Permanent Secretary 

Federal Ministry of Finance 
  Abuja 
 
  Tosin OLOWODOLA 
  Protocol Officer  

Federal Ministry of Agriculture  
  and Rural Development 

  Abuja 
 
  Musibau Olumuyiwa AZEEZ 
  Chief Agricultural Officer (IFAD) 

Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development 

  Abuja 
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NORWAY 
 

Governor  Astrid Emilie HELLE 
  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 
 
  Hanne JORSTAD 
  Intern 

Royal Norwegian Embassy 
  Rome 
 
  Thuy-Dung DOAN 
  Intern 

Royal Norwegian Embassy 
  Rome 
 
 

OMAN 
 

Governor  Isshaq AL-ROQQEISHY 
  Under-Secretary 

Ministry of Agriculture 
  Muscat 
 

Alternate Governor  Said Nasser AL-HARTHY 
  Ambassador 

Permanent Representative of  
  the Sultanate of Oman to IFAD 

  Rome 
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OMAN (cont’d) 
 
  Ibrahim NUMANI 
  Director 

Planning and Studies Department 
Ministry of Agriculture  

  Muscat 
 
  Rasmi MAHMOUD 
  Coordinator with the United Nations  

  Food and Agriculture Agencies 

Embassy of the Sultanate of Oman 
  Rome 
 
  Ibrahim AL-GHAITHI 
  Director 

Agriculture Affairs Department 
Ministry of Agriculture  

  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 Affairs) 

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 
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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 
 

Governor  Don POLYE 
  Minister for Treasury 
  Waigani, N.C.D. 
 
  Rhonny Tumu LAKAU 
  First Assistant to the Secretary 

Department of Treasury 
  Waigani, N.C.D. 
 
 

PARAGUAY 
 

Gobernador  Manuel Adolfo FERREIRA BRUSQUETTI 
  Ministro de Hacienda 
  Asunción 
 
  Rody GODOY MARTÍNEZ 
  Ministro de Agricultura y Ganadería 
  Asunción 
 

Gobernador Suplente  Ramón Isidoro RAMÍREZ CABALLERO 
  Viceministro de Economía 
  Asunción 
 
  Emilio VALIENTE 
  Director Ejecutivo del Proyecto Paraguay Rural 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
  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  Alfredo AROSEMENA FERREYROS 
  Embajador  

Representante Permanente de  
  la República del Perú ante  
  los Organismos de las  
  Naciones Unidas 

  Roma 
 

Gobernador Suplente  *   Pedro Roberto REÁTEGUI GAMARRA 
  Ministro  

Representante Permanente Adjunto   
  de la República del Perú ante 
  los Organismos de las  
  Naciones Unidas 

  Roma 
 

Asesor  Carla Stella MARIS CHIRINOS LLERENA 
  Consejera 

Representante Permanente Alterna 
  de la República del Perú ante 
  los Organismos de las 
  Naciones Unidas 

  Roma 
 
  Alexandra Fridel TÖNSMANN FOPPIANI 
  Segunda Secretaria 

Representante Permanente Alterna 
  de la República del Perú ante  
  los Organismos de las 
  Naciones Unidas 

  Roma 
 
 

PHILIPPINES 
 

Governor  *   Virgilio A. REYES 
  Ambassador  

Permanent Representative of the  
  Republic of the Philippines 
  to IFAD 

  Rome 
 

Alternate Governor  *   Lupino J. LAZARO 
  Special Agricultural Attaché 

Deputy Permanent Representative  
  of the Republic of the Philippines 
  to IFAD 

  Rome 
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PHILIPPINES (cont’d) 
 

Adviser  Grace CRUZ-FABELLA 
  First Secretary and Consul General 

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines 
  to IFAD 

  Rome 
 

Adviser  Kristine Margaret M. MALANG 
  Third Secretary and Vice Consul 

Embassy of the Republic 
  of the Philippines 

  Rome 
 

Adviser  Esteban N. PAGARAN 
  Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines 
  to IFAD 

  Rome 
 
 

PORTUGAL 
 

Alternate Governor  Rosa Maria FERNANDES LOURENÇO CAETANO 
  Director for International Affairs 

Office for Economic Policy and  
  International Affairs (GPEARI) 
Ministry of Finance 

  Lisbon 
 
  Ana BARRETO 
  Senior Officer 

Department for Co-operation and Institutions 
Office for Economic Policy and  
  International Affairs (GPEARI) 
Ministry of Finance 

  Lisbon 
 
  Alexandra CARVALHO 
  Director 

European Affairs and International Relations 
Ministry of Agriculture, Sea, Environment 
  and Spatial Planning 

  Lisbon 
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QATAR 
 

Alternate Governor  Soltan Saad S.K. AL-MORAIKHI 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the State of Qatar to IFAD 

  Rome 
 
  Ali Mohammed AL NAMMAA 
  Expert of International Relations 

Department of International Co-operation 

Ministry of Environment 
  Doha 
 
  Meshaal MOHAMED A.R. AL-KUBAISI 
  Counsellor 

Alternate Permanent Representative 
  of the State of Qatar to IFAD 

  Rome 
 
  Akeel HATOOR 
  Adviser 

Embassy of the State of Qatar 
  Rome 
 
 

REPUBLIC OF KOREA 
 
  LEE Sang-man 
  Director 

International Development and Co-operation Division 
Ministry of Food, Agriculture, Forestry  
  and Fisheries 

  Gwacheon 
 
  SONG Jae-Won 
  Deputy Director 

International Development and Co-operation 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 
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REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
  Victor ROSCA 
  Director 

Country Program Implementation Unit (CPIU-IFAD) 
Ministry of Agriculture and Food Industry 

  Chişinău 
 
  Liliana VERLAN 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Moldova to IFAD 
  Rome 
 
 

ROMANIA 
 

   Alina POPESCU 
  Première Secrétaire 

Représentante permanente adjointe 
  de la Roumanie auprès du FIDA 

  Rome 
 
 

RWANDA 
 

Governor  *   Ernest RUZINDAZA 
  Permanent Secretary 

Ministry of Agriculture and 
  Animal Resources 

  Kigali 
 
  Jacques KABALE NYANGEZI 
  Ambassador 

Permanent Representative of  
 the Republic of Rwanda to IFAD 

  Paris 
 
 

SAMOA 
 

Governor  Faumuina Tiatia LIUGA 
  Minister for Finance 
  Apia 
 

Alternate Governor  Tialavea F.T. Seigafolava HUNT 
  Associate Minister for Finance 
  Apia 
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SAMOA (cont’d) 
 
  Giovanni CAFFARELLI 
  Honorary Consul General of the  

  Independent State of Samoa 
  Rome 
 
 

SAUDI ARABIA 
 

Governor  Fahad bin Abdulrahman BALGHUNAIM 
  Minister for Agriculture 
  Riyadh 
 
  Waleed A. EL KHEREIJI 
  Director-General 

Grain Silos and Flour Mills Organization 
  Riyadh 
 
  Khaled bin Mohamed AL FUHAID 
  Under-Secretary for Livestock Affairs 

Ministry of Agriculture 
  Riyadh 
 
  Mishal bin Abdallah AL SHETRI 
  Director-General of the Minister’s Office 

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 of Foreign Relations 

  and International Co-operation 
Ministry of Agriculture 

  Riyadh 
 
  Abdallah bin MOHAMED AL SHALAN 
  Adviser 

Foreign Relations and International  
  Co-operation Department 
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  Abdoulaye BALDÉ 
  Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural 
  Dakar 
 

Gouverneur suppléant  *   Christian Alain Joseph ASSOGBA 
  Premier Conseiller 

Chargé d’affaires, a.i. 

Ambassade de la République du Sénégal 
  Rome 
 
  Ndiobo DIENE 
  Conseiller technique du Ministre de l’agriculture  

  et de l’équipement rural 
  Dakar 
 
  Sémou DIOUF 
  Coordonnateur du Projet d’appui 

  aux filières agricoles (PAFA) 
Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural 

  Dakar 
 
  Mamadou Thierno BA 
  Coordonnateur du Projet de développement agricole  

  de Matam (PRODAM) 
Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural 

  Dakar 
 
 

SIERRA LEONE 
 

Governor  Joseph Sam SESAY 
  Minister for Agriculture, Forestry and Food Security 
  Freetown 
 
  Mohamed A. WURIE 
  Agriculture Counsellor 

Embassy of the Republic of Sierra Leone 
  Berlin 
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SIERRA LEONE (cont’d) 
 
  Festus A. TARAWALIE 
  Liaison Officer for United Nation Offices in Rome 
  Ministry of 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 
 
  Nur Hassan HUSSEIN 
  Ambassador of the Somali Republic to Italy 
  Rome 
 
  Giorgio FRANCESCHETTI 
  Senior Advisor of the Minister  

  for Natural Resources  
  Mogadishu 
 
  Awes Abukar AWES 
  Second Secretary 

Embassy of the Somali Republic 
  Rome 
 
 

SOUTH AFRICA 
 

Governor  *   Marc JÜRGENS 
  Counsellor (Multilateral Affairs) 

Acting Permanent Representative of  
  the Republic of South Africa to the  
  United Nations Food and Agriculture  
  Agencies 

  Rome 
 

Alternate Governor  *   Sipho NTOMBELA 
  Acting Director-General 

Department of Agriculture,  
  Forestry and Fisheries 

  Pretoria 

  



 GC 36 الملحق األول

174 

SOUTH AFRICA (cont’d) 
 
  Moshibudi Priscilla RAMPEDI 
  Counsellor (Agricultural Affairs) 

Alternate Permanent Representative of  
  the Republic of South Africa to the  
  United Nations Food and Agriculture  
  Agencies 

  Rome 
 
 

SOUTH SUDAN 
 

Alternate Governor  Martin Elia LOMURÖ 
  Minister for Animal Resources and Fisheries 
  Juba 
 
  Jacob Mogga BANDASI 
  Project Director 

South Sudan Livelihoods Development Project (SSLDP) 
Ministry of Agriculture, Forestry, Co-operatives 
  and Rural Development 

  Juba 
 
 

SPAIN 
 

Gobernador  Francisco Javier ELORZA CAVENGT 
  Embajador  

Representante Permanente de España 
  ante los Organismos de las  
  Naciones Unidas 

  Roma 
 

Gobernador Suplente  Raúl BARTOLOMÉ MOLINA 
  Ministro Consejero 

Embajada de España 
  Roma 
 
  Francisco CAPOTE 
  Primer Secretario 

Embajada de España 
  Roma 
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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) 

Deputy Permanent Representative 
  of the Democratic Socialist Republic 
  of Sri Lanka to IFAD 

  Rome 
 
 

SUDAN 
 

Governor  Abdul Halim Ismail AL MUTAAFI 
  Minister for Agriculture and Irrigation 
  Khartoum 
 
  Amira Daoud HASSAN GORNASS 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the Republic of the Sudan to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Omer Mohamed AHMED EL HAJ HAJAM 
  Director 

International Financial Co-operation 
Ministry of Finance and National Economy 

  Khartoum 
 
  Abla Malik OSMAN 
  Director-General 

International and Regional Organizations 

Ministry of Agriculture and Irrigation 
  Khartoum 
 
  Adil Yousif ELTAYEB BABIKER 
  Director-General 

Human Resources Department (MOAI) 
Ministry of Agriculture and Irrigation 

  Khartoum 
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SUDAN (cont’d) 
 
  Khalid M. Osman Sid AHMED MOHAMMED ALI 
  Counsellor  

Alternate Permanent Representative  
  of the Republic of the Sudan to 
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Saif Elislam HOMMAIDA 
  Office Manager 

Embassy of the Republic of Sudan 
  Rome 
 
 

SWAZILAND 
 

Governor  Clement M. DLAMINI 
  Minister for Agriculture 
  Mbabane 
 

Alternate Governor  Bongani MASUKU 
  Under-Secretary (Development) 

Ministry of Agriculture 
  Mbabane 
 
 

SWEDEN 
 
  Erik JONSSON 
  Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative  

  of the Kingdom of Sweden  
  to IFAD 

  Rome 
 
  Margaretha ARNESSON-CIOTTI 
  Programme Officer 

Royal Swedish Embassy 
  Rome 
 
  Adam ANTONSSON 
  Junior Officer 

Royal Swedish Embassy 
  Rome 
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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 
 

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 
 

Conseiller  Séverine ERISMANN 
  Assistant Chef du Projet 

Représentation permanent de 
  la Confédération suisse auprès  
  de la FAO, du FIDA et du PAM 

  Rome 
 
 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
  Dima HARIRI 
  Attaché 

Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of the Syrian  
  Arab Republic 

  Rome 
 
  Essam AL SHAHIN 
  Third Secretary 

Alternate Permanent Representative 
  of the Syrian Arab Republic to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
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THAILAND 
 

Governor  *   Chalit DAMRONGSAK 
  Deputy Permanent Secretary 

Ministry of Agriculture and Co-operatives 
  Bangkok 
 
  Rapibhat CHANDARASRIVONGS 
  Minister (Agriculture) 

Permanent Representative of  
  the Kingdom of Thailand to the 

  United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Narumol SANGUANVONG 
  Director 

Bureau of Foreign Agricultural Affairs 
Ministry of Agriculture and Co-operatives 

  Bangkok 
 
  Phongsak LIEWWONGWARN 
  Senior Civil Engineer 

Ministry of Agriculture and Co-operatives 
  Bangkok 
 
  Siriporn THANARATCHATAPHOOM 
  Policy and Plan Analyst 

Bureau of Foreign Agricultural Affairs 
Ministry of Agriculture and Co-operatives 

  Bangkok 
 
  Piyawat NAIGOWIT 
  First Secretary (Agriculture) 

Alternate Permanent Representative 
  of the Kingdom of Thailand to the 
  United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Sugritta PONGSAPARN 
  Policy and Plan Analyst 

Bureau of Foreign Agricultural Affairs 
Ministry of Agriculture and Co-operatives 

  Bangkok 
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THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 
 

Governor  *   Elisaveta PANOVSKA 
  First Secretary 

Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of The former Yugoslav Republic  
  of Macedonia to the Holy See 

  Rome 
 
 

TIMOR-LESTE 
 
  Valentino Fatima SOARES VARELA 
  Secretary of State for Livestock 

Ministry of Agriculture and Fisheries 
  Dili 
 
 

TOGO 
 
  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 
 
 

TONGA 
 
  Siale Vuki Bain VETE 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative  
  of the Kingdom of Tonga 

  London 
 
 

TUNISIA 
 

Gouverneur  *   Naceur MESTIRI 
  Ambassadeur  

Représentant permanent de la République tunisienne 
  auprès des Organisations des Nations Unies 

  Rome 
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TUNISIA (cont’d) 
 

Gouverneur suppléant  *   Abdallah ZEKRI 
  Directeur général de la coopération multilatérale 

Ministère de l’investissement et de  
  la coopération internationale 

  Tunis 
 

Conseiller  Ali AYDI 
  Directeur général du financement, d’investissement  

  et des organismes professionnels 

Ministère de l’agriculture 
  Tunis 
 

Conseiller  Hazar SASSI 
  Conseillère des Affaires étrangères 

Représentante permanente suppléante  
  de la République tunisienne auprès  
  des Organisations des Nations Unies 

  Rome 
 
 

TURKEY 
 

Governor  *   Gürsel KÜSEK 
  Acting Director-General 

Agriculture Reform General Directorate 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock 

  Ankara 
 
  Mehmet Erkan AYTUN 
  First Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Turkey to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Ali ERGIN 
  Head of Department 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
  Ankara 
 
  Makbule KOÇAK 
  Counsellor  

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Turkey to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
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TURKEY (cont’d) 
 
  Emin GÜRE 
  Economic Counsellor 

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Turkey to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

TUVALU 
 
  Tine LEUELU 
  Ambassador of Tuvalu to Belgium 

  and the European Union 
  Bruxelles 
 
 

UGANDA 
 
  Mumtaz KASSAM 
  Minister Plenipotentiary 

Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of the Republic of Uganda 

  Rome 
 
  Robert SABIITI 
  First Secretary (Agricultural Attaché) 

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Uganda to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

UNITED ARAB EMIRATES 
 

Governor  *   Younis Haji AL KHOURI 
  Under-Secretary 

Ministry of Finance 
  Abu Dhabi 
 
  Abdulaziz Nasser AL-SHAMSI 
  Ambassador  

Permanent Representative of  
  the United Arab Emirates  
  to the United Nations Food  
  and Agriculture Agencies 

  Rome 
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UNITED ARAB EMIRATES (cont’d) 
 
  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 
  Second Secretary 

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 
 
 

UNITED KINGDOM 
 

Governor  Neil BRISCOE 
  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  Christopher CHIZA 
  Minister for Agriculture, Food Security 

  and Co-operatives 
  Dar es Salaam 
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UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (cont’d) 
 

Alternate Governor  James Alex MSEKELA 
  Ambassador 

Permanent Representative of 
  the United Republic of Tanzania to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Emmanuel M. ACHAYO 
  Director of Policy and Planning 

Ministry of Agriculture, Food Security 
  and Co-operatives 

  Dar es Salaam 
 
  Wilfred J. NGIRWA 
  Ambassador 

Former Permanent Representative of 
  the United Republic of Tanzania to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Jobu MIKA 
  Private Assistant to the Minister 

  for Agriculture, Food Security  
  and Co-operatives 

  Dar es Salaam 
 
  Ayoub J. MNDEME 
  Agricultural Attaché 

Alternate Permanent Representative of  
  the United Republic of Tanzania to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

UNITED STATES 
 
  David J. LANE 
  Ambassador 

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) 
 
  Christopher SHEPHERD-PRATT 
  Attaché 

Alternate Permanent Representative 
  of the United States of America  
  to the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
 

URUGUAY 
 

Gobernador  Gustavo Aníbal ÁLVAREZ GOYOAGA 
  Embajador 

Representante Permanente de la  
  República Oriental del Uruguay 
  ante los Organismos de las  

  Naciones Unidas 
  Roma 
 
  Juliana GARGIULO 
  Pasante 

Embajada de la  
  República Oriental del Uruguay 

  Roma 
 
 

UZBEKISTAN 
 
  Timur RAHMANOV 
  Counsellor 

Chargé d’affaires, a.i. 
Embassy of the Republic  
  of Uzbekistan 

  Rome 
 
 

VANUATU 
 
  Kalvau MOLI 
  Minister for Agriculture, Livestock, 

  Forestry, Fisheries and Biosecurity 
  Port Vila 
 
  William NASAK 
  Director-General 

Ministry of Agriculture, Livestock,  
  Forestry, Fisheries and Biosecurity 

  Port Vila 
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VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 

Gobernador  *   William CAÑAS DELGADO 
  Viceministro del Ministerio del 

  Poder Popular para el Comercio 
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 
 
  Luis Alberto ÁLVAREZ FERMIN 
  Ministro Consejero 

Representante Permanente Alterno 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 
 
  Nancy MEZA 
  Especialista de la Gerencia 

  Ejecutiva de Cooperación 
  y Financiamiento Internacional 
Banco de Desarrollo Económico y 

  Social de Venezuela (BANDES) 
  Caracas 
 
  Tomás E. CENTENO B. 
  Representante de la Oficina 

  Nacional de Crédito 
Ministerio de Poder Popular 

  de Planificación y Finanzas 
  Caracas 
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VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) (cont’d) 
 
  Deily BALOA 
  Representante de la Oficina 

  Nacional de Crédito 
Ministerio de Poder Popular 
  de Planificación y Finanzas 

  Caracas 
 
 

VIET NAM 
 

Governor  TRUONG Chi Trung 
  Vice-Minister for Finance 
  Hanoi 
 
  NGUYEN Hoang Long 
  Ambassador 

Permanent Representative of the  

  Socialist Republic of Viet Nam  
  to IFAD 

  Rome 
 

Alternate Governor  NGUYEN Thanh Do 
  Director-General 

Debt Management and External 
  Finance Department 
Ministry of Finance 

  Hanoi 
 

Adviser  DUONG Quynh Le 
  Director 

Debt Management and External 

  Finance Department 
Ministry of Finance 

  Hanoi 
 
  NGUYEN Thi Thu Quynh 
  Counsellor 

Deputy Permanent Representative of  

  the Socialist Republic of Viet Nam  
  to IFAD 

  Rome 
 
 

YEMEN 
 

Governor  Farid Ahmed MUJAWAR 
  Minister for Agriculture and Irrigation 
  Sana’a 
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YEMEN (cont’d) 
 

Alternate Governor  Khalid Abdulrahman AL-AKWA 
  Ambassador 

Permanent Representative   
  of the Republic of Yemen to  
  the United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Omer Hussein Thebt SABA’A 
  Minister Plenipotentiary  

Alternate Permanent Representative  
  of the Republic of Yemen to the  
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  Ali Gunid ALI ABDOULLAH 
  Director-General for Planning and Follow-up 

Ministry of Agriculture and Irrigation 
  Sana’a 
 
  Haytham Abdulmomen SHOJA’AADIN 
  Counsellor 

Alternate Permanent Representative  

  of the Republic of Yemen to the  
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  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 
 

Governor  *   Nicholas BANDA 
  Deputy Minister for Agriculture  

  and Co-operatives 
  Lusaka 
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ZAMBIA (cont’d) 
 

Alternate Governor  *   Frank MUTUBILA 
  Ambassador  

Permanent Representative  
  of the Republic of Zambia to IFAD 

  Rome 
 
  Mary CHIPILI 
  Director 

Ministry of Agriculture and Co-operatives 
  Lusaka 
 
  Derrick SIKOMBE 
  Chief Economist 

Ministry of Agriculture and Co-operatives 
  Lusaka 
 
  Alick BANDA 
  First Secretary 

Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Zambia to IFAD 

  Rome 
 
  Christable MUKUYU 
  First Secretary 

Embassy of the Republic of Zambia 
  Rome 
 
 

ZIMBABWE 
 
  Mary Sibusisiwe MUBI 
  Ambassador  

Permanent Representative of the  
  Republic of Zimbabwe to the  
  United Nations Food and  
  Agriculture Agencies 

  Rome 
 
  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 المتحدةال

 
OBSERVERS FROM UNITED NATIONS MEMBER STATES 

 
OBSERVATEURS D’ÉTATS MEMBRES DES NATIONS UNIES 

 
OBSERVADORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

 
 

AUSTRALIA 
 
  Sam BEEVER 
  Counsellor (Development Co-operation) 

Australian Embassy 
  Rome 
 
 

BELARUS 
 
  Dmitry MIRONCHIK 
  Counsellor 

Deputy Permanent Representative  
  of the Republic of Belarus to FAO 

  Rome 
 
 

BULGARIA 
 
  Lubomir IVANOV 
  Ambassadeur 

Représentant permanent de  

  la République de Bulgarie 
  auprès de la FAO 

  Rome 
 
 

CZECH REPUBLIC 
 
  Jiří MUCHKA 
  Second Secretary 

Permanent Representative of  
  the Czech Republic to FAO 

  Rome 
 
 

LITHUANIA 
 
  Kestutis TARNAUSKAS 
  Agricultural Attaché 

Embassy of the Republic of Lithuania 
  Rome 
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RUSSIAN FEDERATION 
 
  Vladimir KUZNETSOV 
  Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative 
  of the Russian Federation to FAO 

  Rome 
 
  Yulia ANIKEEVA 
  Counsellor 

International Finance Affairs Department 

Ministry of Finance  
  Moscow 
 
  Elena BOLOTNIKOVA 
  Consultant 

Ministry of Finance  
  Moscow 
 
  Evgenia DENISOVA 
  Attaché 

Alternate Permanent Representative 
  of the Russian Federation to FAO 

  Rome 
 
 

SAN MARINO 
 
  Marina EMILIANI 
  Counsellor 

Deputy Permanent Representative of  
  the Republic of San Marino to FAO 

  Rome 
 
 

SLOVAKIA 
 
  Marieta OKENKOVÁ 
  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 

  Cité du Vatican 
 
  Vincenzo BUONOMO 
  Observateur permanent suppléant 

  du Saint-Siège auprès du FIDA 
  Cité du Vatican 
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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 
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 ممثمون 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) 
 
  Suzanne RASWANT 
  Service Chief 

Latin America, the Caribbean, East Asia 
  and the Pacific Service 

  Rome 
 
  Mariam AHMED 
  Chief 

Corporate Partnerships and  
  United Nations Relations Branch  

  Rome 
 
  Ida CHRISTENSEN 
  Rural Sociologist 

Latin America, the Caribbean, East Asia 
  and the Pacific Service 

  Rome 
 
  Blanca AMADO 
  Economist 

Latin America, the Caribbean, East Asia 
  and the Pacific Service 

  Rome 
 
 

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) 
 
  Mohamadou-Mansour N’DIAYE 
  Chef de Cabinet 

Office of the Executive Secretary 
  Bonn 
 
  Rajeb BOULHAROUF 
  Coordinator  

Conference Service Unit 
  Bonn 
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United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
 
  Francesco PALLOCCA 
  Consultant 

Investment and Technology Promotion Office 
  Rome 
 
  Marcela PINEDO 
  Consultant 

Investment and Technology Promotion Office 
  Rome 
 
 

World Bank 
 
  Giuseppe FANTOZZI 
  Senior Rural Development Specialist 

Agriculture and Environmental Services 
  Rome 
 
 

World Food Programme (WFP) 
 
  Amir ABDULLA 
  Deputy Executive Director 

External Relations 

Chief Operating Officer 
  Rome 
 
  Mohamed EL-KOUHENE 
  Deputy Director 

External Relations 
  Rome 
 
  Mihoko TAMAMURA 
  Special Advisor 
  Rome 
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 المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية

 
OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

 
OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 
 

Andean Development Corporation (CAF) 
 
  María LAHORE 
  Ejecutiva Principal 

Representante de la Corporación Andina  
  de Fomento para Europa 

  Madrid 
 
 

European Union (EU) 
 
  Laurence 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 
 
  Florence BUCHHOLZER 
  Ministre Conseillère 

Délégation de la 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 
 
  Franco GRABELOTTO 
  Stagiaire 

Délégation de l’Union européenne auprès  
  du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte et  

  les organisations des Nations Unies 
  Rome 
 
  



 GC 36 الملحق األول

196 

European Union (EU) (cont’d) 
 
  Caterina SERENELLI 
  Stagiaire 

Délégation de l’Union européenne auprès  
  du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte et  
  les organisations des Nations Unies 

  Rome 
 
 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 
 
  Mahmoud SOLH 
  Director-General 
  Aleppo 
 
  Kamel SHIDEED 
  Assistant Director-General 

International Co-operation and Communication 
  Aleppo 
 
 

International Grains Council (IGC) 
 
  Etsuo KITAHARA 
  Executive Director 
  London 
 
 

International Organization for Migration (IOM) 
 
  Jose Angel OROPEZA 
  Regional Representative for  

  Mediterranean Region 
  Rome 
 
 

The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) 
 
  Hilal Saud AMBUSAIDI 
  Director  

Agriculture Department 
  Riyadh 
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The OPEC Fund for International Development (OFID) 
 
  Fuad ALBASSAM 
  Assistant Director-General 

Operations Department 
  Vienna 
 
  Walid MEHALAINE 
  Officer 

Public Sector Operations 
  Vienna 
 
 

West African Development Bank (BOAD) 
 
  Kone MUDIBO 
  Directeur des operations 
  Lomé 
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 ر الحكوميةالمراقبون من المنظمات غي

 
OBSERVERS FROM NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

 
OBSERVADORES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
 

Arab Agronomists Union (AAU) 
 
  Abdesselam EDDEBBARH 
  President 
  Damascus 
 
  Yahia BAKOUR 
  Secretary-General 
  Damascus 
 
 

Human Appeal International (HAI) 
 
  Obaid Mohammed Juma AL MATROOSHI 
  Vice Secretary-General 
  Ajman 
 
  Mahmoud ASFA 
  Director 

Office in Italy 
  Milan 
 
  Bashar Mah’d Abdel AL JAMAL 
  Director 

Office in Australia 
  Lakemba 
 
 

International Center for Biosaline Agriculture (ICBA) 
 
  Ismahane ELOUAFI 
  Director-General 
  Dubai 
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International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) 
 
  Marco ARCIERI 
  Vice-President 

Italian National Committee of  
  the International Commission on  
  Irrigation and Drainage (ITAL-ICID) 

  Rome 
 
 

International Institute for Environment and Development (IIED) 
 
  Camilla TOULMIN 
  Director 
  London 
 
 

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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 جدول األعمال

 افتتاح الدورة -1
 اعتماد جدوؿ األعماؿ -2
 طمبات عضوية غير أصمية -3

 بياف رئيس الصندوؽ -4

 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوؽ -5

 تعييف رئيس الصندوؽ -6

 البيانات العامة -7

 ة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندوؽالممارسة الجيد -8

 تقرير عف التجديد التاسع لموارد الصندوؽ -9
 2111القوائـ المالية الموحدة لمصندوؽ لعاـ  -11

، وبرنامج 2113برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائج، والميزانيتاف العادية والرأسمالية لمصندوؽ لعاـ  -11
وخطتو اإلشارية لمفترة  2113ؿ في الصندوؽ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ عمؿ مكتب التقييـ المستق

، والتقريراف المرحمياف عف مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف وتنفيذ نظاـ تخصيص 2114-2115
 الموارد عمى أساس األداء

 استعراض سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوؽ -12

 تفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحراآللية العالمية ال -13

 مسائؿ أخرى -14

 العمؿ لدعـ كفاءة التسيير في الصندوؽ، مع اإلشارة بصفة خاصة إلى مبدأ المساواة المغوية
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 االجتماعات المواضيعية الجانبية السابقة النعقاد مجمس المحافظين

  3131فبراير/شباط  33الثالثاء، 

فيـ المسارات المفضية إلى التحوؿ   –قاعة االجتماعات العامة: قياس األثر  يربعد الظ 4.00 –بعد الظير  2.00
 الريفي

 القاعة البيضوية: نحو شراكة وتعاوف أكبر بيف الصندوؽ ودوؿ الخميج العربية

 برنامج األحداث المرافقة لمجمس المحافظين

  3131فبراير/شباط  31األربعاء، 

 بعد الظير 3.11 -صباحا  0.11 الجمسة الصباحية

 حفؿ االفتتاح وبنود جدوؿ األعماؿ صباحا 11.11 –صباحا  9.11

 أسرار الشراكات الناجحة ذات المنافع المتبادلة: مناقشة لفريق خبراء بعد الظير 1.31 –صباحا  11.11

 مساء 7.11 –بعد الظير  1.11 جمسة بعد الظير

 بيانات عامة بعد الظير 3.31 –بعد الظير  3.11

قوة الشراكات: االستثمار في التنمية الريفية  :مناقشة لفريق خبراء مساء 5.31 –بعد الظير  3.31
، المدير اإلداري James Mwangiمناقشة بقيادة الدكتور المستدامة. 

 ، كينياEquity Bankوكبير المسؤوليف التنفيذييف لمصرؼ 
 تتبعيا مناقشة لفريؽ خبراء تقني

 متابعة بنود جدوؿ األعماؿ، بما في ذلؾ البيانات العامة مساء 7.31 –مساء  5.31

 حفؿ استقباؿ لجميع السادة المندوبيف مساء 7.31

  3131فبراير/شباط  31الخميس، 

 بعد الظير 3.11 –صباحا  0.11 الجمسة الصباحية

 متابعة بنود جدوؿ األعماؿ صباحا 9.31 –صباحا  9.11

 التميز: العمؿ معا في الميداف جائزة صباحا 11.11 –صباحا  9.31

الشراكة ألغراض : اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى مع السادة المحافظين ظيرا 12.11 –صباحا  11.11
 )قاعة إيطاليا لممؤتمرات( تمويؿ التنمية الزراعية والريفية

 بيانات عامة بعد الظير 1.45 –ظيرا  12.11

 متابعة بنود جدوؿ األعماؿ  بعد الظير 2.11 -بعد الظير  1.45
 المبلحظات الختامية لرئيس الصندوؽ

 اختتاـ أعماؿ الدورة 

 
 

 

 

 



 GC 36 الملحق الثالث

200 

 
 والثالثين لمجمس المحافظين السادسةة الوثائق التي عرضت عمى الدورة قائم

 

 رقم الوثيقة
جدول البند من 

 األعمال
 العنوان

   
GC 36/L.1 2 جدوؿ األعماؿ وبرنامج األحداث المؤقت 

GC 36/L.1/Add.1 2 برنامج عمؿ الدورة 

GC 36/L.2 3 طمبات عضوية غير أصمية 

GC 36/L.3 5 تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوؽ 

GC 36/L.4 6 تعييف رئيس الصندوؽ 

GC 36/L.5 8 الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الصندوؽ 

GC 36/L.6 9 ديد التاسع لموارد الصندوؽتقرير عف وضع التج 

GC 36/L.7 10  2011ديسمبر/كانوف األوؿ  31القوائـ المالية الموحدة لمصندوؽ حتى 

GC 36/L.8/Rev.1 11 العادية برنامج عمؿ الصندوؽ المستند إلى النتائج، والميزانيتاف 
، وبرنامج عمؿ مكتب التقييـ المستقؿ 2013والرأسمالية لمصندوؽ لعاـ 

وخطتو اإلشارية  2013وؽ المستند إلى النتائج وميزانيتو لعاـ في الصند
والتقريراف المرحمياف عف مبادرة ديوف البمداف  2015-2014لمفترة 

 الفقيرة المثقمة بالديوف وتنفيذ نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء

GC 36/L.9 12 استعراض سياسات اإلقراض ومعاييره 

GC 36/L.10 13 ستضافة الصندوؽ لآللية العالمية التفاقية األمـ المتحدة تقرير عف ا
لمكافحة التصحر في البمداف التي تعاني مف الجفاؼ الشديد و/أو 

 التصحر وبخاصة في أفريقيا

GC 36/INF.1   المظاىر  –ترتيبات الدورة السادسة والثبلثوف لمجمس المحافظيف
 التنظيمية

GC 36/INF.2  إجراءات وطرائؽ ذكرة معمومات رئيسية عف تعييف رئيس الصندوؽ )م
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 ذات الصمة(التعييف 

GC 36/INF.2/Add.1  حقوؽ الدوؿ األعضاء في التصويت 

GC 36/INF.3   2012ديسمبر/كانوف األوؿ  31أبرز الجوانب المالية لمسنة المنتيية في 

GC 36/INF.4 + Rev.1 
 ترتيب المتحدثيف 

GC 36/Resolutions  تي تبناىا مجمس المحافظيف في دورتو السادسة والثبلثيفالقرارات ال 

 Miguel Ruizبياف نائب رئيسة مجمس المحافظيف سعادة السيد   

Cabañas Izquierdo   في اختتاـ الدورة السادسة والثبلثيف لمجمس
 محافظي الصندوؽ
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 القرارات التي تبناىا مجمس المحافظين في دورتو السادسة والثالثين
 

، 36-/د173و ،36-/د172و ،36-/د171السادسة والثبلثيف القرارات تبنى مجمس المحافظيف في دورتو  -1
 .36-/د178و ،36-/د177و ،36-/د176و ،36-/د175و ،36-/د174و

 وسيتـ إرساؿ القرارات لمعمـ لجميع الدوؿ األعضاء في الصندوؽ. -2
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  13-/د373القرار 

 الموافقة عمى عضوية غير أصمية في الصندوق

 دولي لمتنمية الزراعية،إن مجمس محافظي الصندوق ال

)ج( مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية، والبند 13-1)ب(، و3-2و )أ(،3-1المواد إذ يأخذ باالعتبار 
 مف الموائح الخاصة بتسيير أعماؿ الصندوؽ؛ 10

 

إحدى وكاالتيا  إلى أف األعضاء غير األصمييف في الصندوؽ ىـ الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة أو ونظرا
المتخصصة والتي تصبح، بعد موافقة مجمس المحافظيف عمى عضويتيا، أطرافا في اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي 

 لمتنمية الزراعية عف طريؽ إيداع وثيقة انضماـ لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة؛
 

 ؛1999 عاـإلى أف جميورية ناورو عضو في األمـ المتحدة منذ سبتمبر/أيموؿ  ونظرا

 

 إلى أف جميورية ناورو مؤىمة لعضوية الصندوؽ؛ ونظرا

، والمحوؿ إلى مجمس جميورية ناوروطمب الحصوؿ عمى العضوية غير األصمية الذي تقدمت بو  فيوبعد النظر 
مع توصية المجمس التنفيذي بقبوؿ عضوية جميورية ناورو في الصندوؽ الدولي  GC 36/L.2المحافظيف بالوثيقة 

 نمية الزراعية؛لمت

ذ يحيط عمما دوالر أسترالي، عند الموافقة عمى طمب  1 000جميورية ناورو، والبالغة بالمساىمة المقترحة مف قبؿ  وا 
 عضويتيا؛

 في الصندوؽ؛ناورو عمى عضوية جميورية يوافق 

 رئيس الصندوؽ ميمة إخطار األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بيذا القرار. ويكمف
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  36-د/172القرار 

 الموافقة عمى عضوية غير أصمية في الصندوق

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

)ج( مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية،  13-1)ب(، و 3-2و )أ(، 3-1المواد إذ يأخذ باالعتبار 
 مف الموائح الخاصة بتسيير أعماؿ الصندوؽ؛ 10والبند 

 

لى أف األعضاء غير األصمييف في الصندوؽ ىـ الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة أو إحدى وكاالتيا إ ونظرا
المتخصصة والتي تصبح، بعد موافقة مجمس المحافظيف عمى عضويتيا، أطرافا في اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي 

 لمتحدة؛لمتنمية الزراعية عف طريؽ إيداع وثيقة انضماـ لدى األميف العاـ لؤلمـ ا
 

 ؛2000 إلى أف توفالو عضو في األمـ المتحدة منذ عاـ ونظرا

 

 إلى أف توفالو مؤىمة لعضوية الصندوؽ؛ ونظرا

، والمحوؿ إلى المجمس بالوثيقة توفالوطمب الحصوؿ عمى العضوية غير األصمية الذي تقدمت بو وبعد النظر في 
GC 36/L.2 ضوية توفالو في الصندوؽ؛مع توصية المجمس التنفيذي بالموافقة عمى ع 

ذ يحيط عمما دوالر أسترالي، عند الموافقة عمى طمب  1 000توفالو، والبالغة بالمساىمة المقترحة مف قبؿ  وا 
 عضويتيا؛

 عمى عضوية توفالو في الصندوؽ؛يوافق 

 رئيس الصندوؽ ميمة إخطار األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بيذا القرار. ويكمف
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  36-/د173القرار 

 لموافقة عمى عضوية غير أصمية في الصندوقا

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

)ج( مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية،  13-1)ب(، و 3-2و )أ(، 3-1المواد إذ يأخذ باالعتبار 
 مف الموائح الخاصة بتسيير أعماؿ الصندوؽ؛ 10والبند 

 

ألعضاء غير األصمييف في الصندوؽ ىـ الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة أو إحدى وكاالتيا إلى أف ا ونظرا
المتخصصة والتي تصبح، بعد موافقة مجمس المحافظيف عمى عضويتيا، أطرافا في اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي 

 لمتنمية الزراعية عف طريؽ إيداع وثيقة انضماـ لدى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة؛
 

 ؛1981 عضو في األمـ المتحدة منذ عاـ جميورية فانواتوإلى أف  ونظرا

 

 مؤىمة لعضوية الصندوؽ؛ جميورية فانواتوإلى أف  ونظرا

، والمحوؿ إلى المجمس جميورية فانواتوطمب الحصوؿ عمى العضوية غير األصمية الذي تقدمت بو وبعد النظر في 
 في الصندوؽ؛ جميورية فانواتوفيذي بالموافقة عمى عضوية مع توصية المجمس التن GC 36/L.2بالوثيقة 

ذ يحيط عمما دوالر أمريكي، عند الموافقة عمى  500، والبالغة جميورية فانواتوبالمساىمة األولية المقترحة مف قبؿ  وا 
 طمب عضويتيا؛

 في الصندوؽ؛ جميورية فانواتوعمى عضوية يوافق 

 العاـ لؤلمـ المتحدة بيذا القرار.رئيس الصندوؽ ميمة إخطار األميف  ويكمف
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 .13-/د371القرار 

 مخصصات رئيس الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية 

 إن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،

ضمف جممة ، مف الموائح الخاصة بتسيير أعماؿ الصندوؽ التي تنص، 6مف البند  1الفقرة إذ يأخذ في االعتبار 
 يحدد مرتب رئيس الصندوؽ وبدالتو واستحقاقاتو األخرى بقرار مف مجمس المحافظيف؛ ، عمى أفأمور

ذ يشير إلى  ، الذي تشكمت بموجبو 2111فبراير/شباط  19، الذي اعتمده مجمس المحافظيف في 34-/د163القرار وا 
 األخرى؛ التعييفلجنة الستعراض المخصصات الشاممة لرئيس الصندوؽ وشروط 

ذ الحظ ونظر  وتوصيات المجمس  GC 36/L.3تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوؽ الوارد في الوثيقة  فيوا 
 التنفيذي بيذا الشأف؛

 :يقرر ما يمي

مواصمة تحديد قيمة مرتب رئيس الصندوؽ عمى قدـ المساواة مع ما ىو قائـ بالنسبة لممدير العاـ  - 1
 لمنظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة؛

 ؛في السنة دوالر أمريكي 50 000بدؿ تمثيؿ قيمتو  متابعة منح - 2

االشتراؾ في خطط التأميف والعبلج والمعاش والتقاعد وغيرىا مف حؽ رئيس الصندوؽ أيضًا  منح - 3
 الخطط التي قد ُيحدثيا الصندوؽ لموظفيو وال تكوف مشمولة بمخصصات الرئيس؛

 وفقا لمشروط التالية: ؽترتيبات السكف لرئيس الصندو بتوفير الصندوؽ قياـ  - 4

سيستمر الصندوؽ، مع إيبلء العناية الواجبة لمضاميف تكمفة مظاىر األمف، بتوفير سكف  )أ(
)د( أدناه. ويجب أال 4)ب( إلى 4مبلئـ لرئيس الصندوؽ شريطة تطبيؽ الفقرات الفرعية 
ذا يورو. وسوؼ يطبؽ ى 180 000تتجاوز التكاليؼ السنوية لسكف رئيس الصندوؽ مبمغ 

السقؼ عمى النفقات المتكبدة عمى مدار سنة كاممة بحيث يتـ حساب الحصة النسبية منيا 
في حاؿ لـ يشغؿ رئيس الصندوؽ منصبو لفترة سنة كاممة. وسيتـ إعداد كشؼ بنفقات 
السكف المتكررة سنويا ومراجعتو قبؿ نياية كؿ عاـ، بحيث يتمكف الصندوؽ مف أف يسترد 

بالغ يتقرر أنيا قد تجاوزت السقؼ الموضوع، أو أنيا غير مؤىمة مف رئيس الصندوؽ أية م
 لمتسديد مف قبؿ الصندوؽ.

تتضمف تكاليؼ السكف المتكررة التي سيسددىا الصندوؽ، والتي ستحسب كنفقات خاضعة  )ب(
لمسقؼ الموضوع، اإليجار ورسـو الخدمة/الرسـو المصرفية ذات الصمة؛ والمرافؽ؛ ومعدات 
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صبلحيا؛ وصيانة المنزؿ واألراضي المحيطة بو وغيرىا ووسائؿ االتصاال ت؛ وصيانتيا وا 
 مف النفقات ذات الصمة.

سيتحمؿ الصندوؽ تكاليؼ األمف المتكررة، شرط ترخيصيا كما ىو ضروري وفقا لدائرة  )ج( 
السبلمة واألمف في األمـ المتحدة؛ ولف تخضع ىذه التكمفة لمسقؼ المحدد. أما تكاليؼ 

لياتفية الرسمية فسيسددىا الصندوؽ ولف تحسب ضمف السقؼ الموضوع، في المكالمات ا
حيف سيسدد رئيس الصندوؽ نفقات المكالمات الياتفية الشخصية. وفي حاؿ كاف مف 
الصعب الفصؿ بيف تكاليؼ المكالمات الياتفية الشخصية والرسمية، سيتـ تقسيـ التكمفة 

 بالتساوي بيف رئيس الصندوؽ والصندوؽ.

يغطي الصندوؽ التكاليؼ المعقولة والضرورية لمرة واحدة المتعمقة بشراء وتركيب المعدات س )د(
، وسوؼ يتـ تحميؿ مثؿ ىذه النفقات  عادة تأثيث سكف رئيس الصندوؽ وتزويده بما يمـز وا 
وخصميا، إما مف السقؼ المحدد لمسنة األولى لشغؿ رئيس الصندوؽ لمنصبو، أو عمى 

السقوؼ لكؿ سنة مف سنوات شغمو لمنصبو. وسيسدد الصندوؽ  شكؿ أقساط متساوية عمى
 تكاليؼ التركيب ىذه لمرة واحدة فقط وفي بداية شغؿ رئيس الصندوؽ لمنصبو.

أعبله عمى الشخص  4إلى  1ينطبؽ المرتب، والبدالت، واالستحقاقات األخرى المحددة في الفقرات  - 5
 والثبلثيف لمجمس المحافظيف.  السادسةالذي سينتخب رئيسا لمصندوؽ في الدورة 
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 36-/د175القرار 

 تعيين رئيس الصندوق

 إن مجمس محافظي الصندوق،

 ؛2013يناير/كانوف الثاني  16المؤرخة في  GC 36/L.4باالقتراح الخاص بتعييف الرئيس والوارد في الوثيقة  عمال

ية رئيسا لمصندوؽ لمدة أربع سنوات اعتبارا مف تعييف السيد كانايو فيمكس نوانزي مف جميورية نيجيريا االتحاد قرر،
 مف اتفاقية إنشاء الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية. 6)أ( مف المادة 8، وذلؾ عمبل بالبند 2013أبريؿ/نيساف  1
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 13-/د373القرار 

 الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق
 إن مجمس المحافظين،

مف الموائح الخاصة بتسيير  2-6اتفاقية إنشاء الصندوؽ، والبند  مف 6)أ( مف المادة 8يأخذ بعيف االعتبار البند إذ 
 مف النظاـ الداخمي لمجمس المحافظيف؛ 41أعماؿ الصندوؽ، والمادة 

صندوؽ" الوارد التقرير الخاص ب "الممارسة الجيدة المطبقة في العممية المؤدية إلى تعييف رئيس الوبعد النظر في 
 ؛GC 36/L.5في الوثيقة 

ذ يأخذ بعين االعتبار   التوصية التي رفعيا المجمس التنفيذي في دورتو السابعة بعد المائة بيذا الخصوص؛وا 

 في ضماف بقاء الصندوؽ في واجية الممارسة الدولية الجيدة؛ ورغبة منو

 ؤدية إلى تعييف رئيس الصندوؽ؛عمى الممارسة الحالية المطبقة المتعمقة بالعممية الميصادق 

 قياـ مكتب مجمس المحافظيف باستعراض ىذه العممية مف وقت آلخر، كما ىو مبلئـ. ويقترح
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 13-/د377القرار 

 3131العادية والرأسمالية لمصندوق لعام  ة اإلدارية التي تضم الميزانيتينالميزاني
 3131وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 

 ن مجمس محافظي الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية،إ

ئح المالية وامف الم بلئحة السادسةمف اتفاقية إنشاء الصندوؽ وال 6مف المادة  11البند  إذ يضع في اعتباره
 لمصندوؽ؛ 

ذ يالحظ  فؽ ووا 2113الصندوؽ لعاـ  عمؿأف المجمس التنفيذي قد استعرض في دورتو السابعة بعد المائة برنامج وا 
مميوف دوالر أمريكي( الذي يتألؼ مف برنامج  1 166مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة ) 682عميو عند مستوى 

مميوف دوالر أمريكي( وبرنامج إجمالي لمِمنح بمبمغ  1 117مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة ) 644إقراضي قيمتو 
 مميوف دوالر أمريكي؛  59

المقترحتيف المائة لممجمس التنفيذي بشأف الميزانيتيف العادية والرأسمالية  في استعراض الدورة السابعة بعدوبعد النظر 
 ؛2113وميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ  2113لمصندوؽ لعاـ 

مميوف  144.14بمبمغ  2113العادية لمصندوؽ لعاـ الميزانية أواًل اإلدارية التي تتألؼ مف: عمى الميزانية يوافق 
 مفمميوف دوالر أمريكي، وثالثًا  3.7بمبمغ  2113الميزانية الرأسمالية لمصندوؽ لعاـ  مفيكي، وثانيًا دوالر أمر 

مميوف دوالر أمريكي، كما وردت ثبلثتيا في  6.11بمبمغ  2113ميزانية مكتب التقييـ المستقؿ في الصندوؽ لعاـ 
 ؛يورو لكؿ دوالر أمريكي واحد 1.72والمحددة عمى أساس سعر صرؼ قدره  GC 36/L.8/Rev.1الوثيقة 

مقابؿ سعر صرؼ اليورو المستخدـ في  2113أنو في حاؿ تغيُّر متوسط قيمة الدوالر األمريكي في عاـ  يقرر
حساب الميزانية، يعدَّؿ مجموع مكافئ الدوالر األمريكي لمنفقات باليورو في الميزانية بنفس نسبة الفرؽ بيف سعر 

 سعر الصرؼ المستخدـ في حساب الميزانية.و  2113الصرؼ الفعمي في عاـ 
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 36-/د178القرار 

 سياسات اإلقراض ومعاييره استعراض
 الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية إن مجمس محافظي

، الذي قرر فيو، بناء عمى اقتراح مف رئيس الصندوؽ، أف يرفع المجمس 33-/د158القرار  يستذكرإذ  
بلثيف لمجمس المحافظيف سياسات اإلقراض ومعاييره المنقحة التي ستأخذ التنفيذي إلى الدورة الرابعة والث

 ،1998بعيف االعتبار كؿ التطورات التي طرأت منذ آخر مراجعة لسياسات اإلقراض ومعاييره في عاـ 
 وستبيف بإيجاز ووضوح الخطوط العريضة لمسياسات والمعايير المطبقة عمى التمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ؛

سياسات اإلقراض ومعاييره المقترحة لتمويؿ الصندوؽ التي رفعيا إليو المجمس التنفيذي  استعرضوبعد أف 
 ؛GC 36/L.9كما ىي واردة في الوثيقة 

بمفعوؿ سياسات اإلقراض ومعاييره الخاصة بالتمويؿ الذي يقدمو الصندوؽ، والتي ستدخؿ حيز النفاذ  يتبنى
 فوري؛

نص مجمع مف السياسات والمبادئ التوجييية التي تبناىا المجمس يكمؼ رئيس الصندوؽ باإلبقاء عمى  
 التنفيذي عمبل بسياسات ومعايير تمويؿ الصندوؽ التي تـ تبنييا بموجب ىذا القرار.

 


