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 لالفصل األو

 والوقائع االفتتاح
عقدت الدورة الحادية واألربعون لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما يومي  -1

 . وترد في الملحق األول قائمة بالمشاركين في الدورة. 2018فبراير/شباط  14و 13

 الفصل الثالث. وعقد المجلس ما مجموعه أربعة اجتماعات ترد محاضرها الموجزة في الجزء ألف من  -2

 افتتاح الدورة واالجتماع االحتفالي -ألف 

، رئيس مجلس المحافظين ومحافظ جمهورية الهند في Subhash Chandra Gargافتتح الدورة السيد  -3
 الصندوق. 

 جدول األعمال والوثائق  -باء 

في الملحق الثاني. اعتمد مجلس المحافظين جدول األعمال الذي يرد مع برنامج األحداث المرافقة للدورة  -4
وترد قائمة بالوثائق المعروضة على المجلس في الملحق الثالث. وترد في الملحق الرابع القرارات التي 

 اعتمدها مجلس المحافظين.

 انتخاب مكتب مجلس المحافظين -جيم 

ن بين من النظام الداخلي لمجلس المحافظين، انتخب مجلس المحافظين مكتبًا جديدًا م 12وفقًا للمادة  -5
 المحافظين فيه، لفترة والية مدتها سنتين، وجاءت نتائج االنتخابات على النحو التالي:

  Hans Hoogeveenمعالي السيد  رئيس المجلس:

والممثل الدائم لمملكة هولندا لدى منظمات األمم المتحدة لألغذية  السفير
 والزراعة في روما

 Maria Cristina Boldoriniمعالي السيدة  نائبا رئيس المجلس:
والممثلة الدائمة لجمهورية األرجنتين لدى منظمات األمم المتحدة  السفيرة

 لألغذية والزراعة في روما

 Rionald Silabanالسيد  
وزارة  كبير مستشاري وزير المالية لشؤون االقتصاد الكلي والتمويل الدولي

 المالية في جمهورية إندونيسيا
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 احي للدورةاالجتماع االفتت -دال 

، السفير والممثل الدائم لمملكة هولندا لدى منظمات األمم المتحدة Hans Hoogeveenالسيد معالي أعلن  -6
في روما ورئيس مجلس محافظي الصندوق، افتتاح الدورة الحادية واألربعين لمجلس  والزراعةلألغذية 

 المحافظين.

لمميزين في االجتماع االفتتاحي للدورة. وترد كلمة جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق، بالضيوف ا السيدورحَّب  -7
 الترحيب في الفصل الرابع. 

، األمين العام لألمم المتحدة، كلمة رئيسية عبر الفيديو. ويرد نص António Guterresوألقى معالي السيد  -8
 الكلمة بالكامل في الفصل الرابع. 

غالديش الشعبية كلمة رئيسية يرد نصها الكامل السيدة شيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بن معاليوأدلت  -9
 في الفصل الرابع.

، وزير الزراعة والري في جمهورية بيرو، كلمة رئيسية José Berly Arista Abildoوألقى معالي السيد  -10
، رئيس جمهورية بيرو. ويرد النص Pedro Pablo Kuczynski Godardبالنيابة عن فخامة الرئيس 

 صل الرابع. الكامل للكلمة في الف

 بيان رئيس الصندوق -هاء 

 الفصل الرابع النص الكامل للبيان الذي ألقاه السيد أنغبو رئيس الصندوق أمام مجلس المحافظين.  فييرد  -11

 لجلسات التفاعلية واألحداث الخاصةا –واو 

عددية: الت”؛ و“التحول من الهشاشة إلى الصمود الطويل األجل”حلقات نقاش تفاعلية حول  ثالثعقدت  -12
 “.االستثمار في شباب الريف”؛ و“الفرص والتحديات

القائد الكبير  ، Olusegun Obasanjoوعالوة على ذلك، عقدت محادثات مع صاحب الفخامة الدكتور -13
 .“منظور للهشاشة”الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا االتحادية، حول ، ألمر الجمهورية االتحادية

، J.J. Messnerثالث من سلسلة محاضرات الصندوق التي قدمها السيد واستمع الحضور إلى اإلصدار ال -14
نريد أن نتحدث ”لصندوق السالم في واشنطن العاصمة. وتناولت المحاضرة، وهي بعنوان  التنفيذيالمدير 

، تعريف هشاشة الدولة وناقشت كيفية قياسها كي يتسنى وضع استجابات سياساتية “عن هشاشة الدول
قدرة البلدان على الصمود في وجه التحديات بدءًا من تغيُّر المناخ وانتهاًء بالنزاع فعَّالة لتحسين 

 االجتماعي.

ويمكن الرجوع إلى تفاصيل المناقشات التي دارت أثناء أحداث مجلس المحافظين في المحاضر الموجزة  -15
 ألف من الفصل الثالث.  الجزءالواردة في 
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 البيانات العامة -زاي 

الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق بإجراءات جديدة تقضي بعدم إدراج  الدورةء بدأ العمل أثنا -16
البيانات العامة في جدول أعمال المجلس. وفي إطار هذه اإلجراءات الجديدة، تُتاح ثالثة خيارات للدول 

ل مسبقًا بالفيديو، أو تسجيل  البيان بالفيديو في األعضاء من أجل اإلدالء ببياناتها، وهي تقديم بيان مسجَّ
االستوديو الكائن في مقر الصندوق أثناء األسبوع الذي تعقد فيه دورة مجلس المحافظين، أو تقديم بيان 
ل مسبقًا بالفيديو، واثنا عشر بيانًا  في شكل نصي. وُقدِّم من بين البيانات األربعة واألربعين بيان مسجَّ

شكل نصي. وترد النصوص الكاملة لجميع البيانات  مسجاًل في الصندوق، وواحد وثالثون بيانًا في
 )المسجلة بالفيديو أو المكتوبة( في الجزء جيم من الفصل الثالث.

 اختتام أعمال الدورة -حاء 

 إلى المجلس مالحظات ختامية؛ يرد نصها الكامل في الفصل الرابع. الصندوققدم رئيس  -17

، نتائج المداوالت الرئيسية التي Hans Hoogeveen، معالي السيد المحافظينولخص رئيس مجلس  -18
اختتام الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين. ويرد النص الكامل للبيان  أعلنأجراها المجلس، ثم 

  الختامي في الفصل الرابع.
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 الفصل الثاني
 المحافظين مجلس اتخذها التي القرارات

 تقرير عن التجديد العاشر لموارد الصندوق -ألف  

 حظ مجلس المحافظين التقرير المتعلق بوضع التجديد العاشر لموارد الصندوق الوارد في الوثيقةال -19
 GC 41/L.2. 

 1.1وُأبلغ المجلس بأن تعهدات التجديد العاشر لموارد الصندوق المستلمة في تاريخ إعداد التقرير بلغت  -20
 اد التقرير.مليار دوالر أمريكي، ولم ُيعلن عن أي تعهدات أخرى منذ تاريخ إعد

ما قيمته  2017ديسمبر/كانون األول  31وبلغت وثائق المساهمة أو المدفوعات المباشرة المقدَّمة حتى  -21
ماليين دوالر أمريكي منذ تاريخ إعداد  3. ووردت دفعة مباشرة إضافية بمبلغ أمريكيمليار دوالر  1.05

 869.3بلغت  2018فبراير/شباط  7مستلمة حتى التقرير. وأخيرًا، ُأبلغ المجلس بأن المدفوعات اإلجمالية ال
 مليون دوالر أمريكي. 

مليون دوالر أمريكي ضمن إطار القدرة على تحمل  2.9وباإلضافة إلى ذلك، اسُتلمت تعهدات بمبلغ  -22
 الديون.

دة للصندوق لعام  -باء   2016القوائم المالية الموحَّ

ديسمبر/كانون األول  31الوضع المالي للصندوق في نظر مجلس المحافظين في القوائم المالية التي تبين  -23
عملياته للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، على النحو الوارد في الذيول من ألف إلى الم، بما  ونتائج 2016

، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأنها، وشهادة مراجع الحسابات الخارجي  GC 41/L.4فيها الوثيقة 
 الداخلية على اإلبالغ المالي، ووافق عليها.  بشأن فعالية الضوابط

 تعديالت على سياسات ومعايير التمويل في الصندوق -جيم 

بصيغته الواردة في القسم  41 -/د198وفقًا لتوصية المجلس التنفيذي، أعتمد مجلس المحافظين القرار  -24
 .2018فبراير/شباط  13بتاريخ  GC 41/L.7الوثيقة  منالرابع 

لك، سيبدأ سريان التنقيحات المقترح إدخالها على سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق وبناًء على ذ -25
، باستثناء تفويض سلطة وضع الصيغة النهائية إلطار االنتقال 2019يناير/كانون الثاني  1اعتبارًا من 

 .2019و 2018الذي سيبدأ سريانه بأثر فوري وسيقتصر العمل به على السنتين 

 ض كفاية مستوى االحتياطي العاماستعرا -دال 

من الالئحة  13بشأن تعديل المادة  41 -/ د 199فبراير/شباط القرار  13اعتمد مجلس المحافظين في  -26
 .GC 41/L.6على النحو الوارد في ملحق الوثيقة  للصندوقالمالية 
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ية للصندوق برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمال -هاء 
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 2018لعام 

، والتقريران المرحليان عن 2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018وميزانيته لعام 
 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 2018الميزانية اإلدارية المقترحة التي تشمل الميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام عقب النظر في  -27
، اعتمد مجلس GC 41/L.5، على النحو الوارد في الوثيقة 2018وميزانية مكتب التقييم المستقل لعام 

 . 2018فبراير/شباط  13المؤرخ  41-/د 200المحافظين القرار 

ًا بالمعلومات الواردة في التقريرين المرحليين المتعلقين بمشاركة الصندوق في أيض علماً وأخذ المجلس  -28
 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق. 

 تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق  -واو 

لعشرين بعد المائة التي عقدت في ديسمبر/كانون األول وفقًا لتوصية المجلس التنفيذي في دورته الثانية وا -29
المحافظين في التقرير المتعلق بمقترح تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق على النحو  مجلس، نظر 2017

من اتفاقية  12، وفقًا للمادة 41-/د201فبراير/شباط القرار  13، واعتمد في .GC 41/Lالوارد في الوثيقة 
 إنشاء الصندوق.

 اقتراح تعديل الممارسة الجيدة المتبعة في العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق -زاي 

في تقرير مكتب مجلس المحافظين بشأن استعراض الممارسة المتبعة في العملية  المحافظيننظر مجلس  -30
 .GC 41/L.9المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، بصيغته الواردة في الوثيقة 

في  41-/د202(، اعتمد مجلس المحافظين القرار EB 2017/122/R.38لس التنفيذي )المج لتوصيةووفقًا  -31
 فبراير/شباط. 13

 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين -حاء 

فبراير/شباط  13وضميمتها، انتخب مجلس المحافظين في   GC 41/L.10على الوثيقة  االطالعبعد  -32
 ائه المناوبين الُجدد لفترة والية مدتها ثالث سنوات. أعضاء مجلس المحافظين وأعض 2018

يطاليا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة  -33 ومن بين بلدان القائمة ألف، انُتخبت كندا وفرنسا وألمانيا وا 
والواليات المتحدة أعضاًء في المجلس؛ وانُتخبت البلدان التالية أعضاًء مناوبين: فنلندا وبلجيكا وسويسرا 

سبانيا. وفي عام والي ، ستشغل المملكة المتحدة منصب العضو 2018ونان والدانمرك والسويد وهولندا وا 
 2019وستشغل هولندا منصب العضو المناوب. وستتبادل المملكة المتحدة وهولندا المقاعد في السنتين 

 .2020و
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سعودية وجمهورية فنزويال ومن بين بلدان القائمة باء، انُتخبت الكويت ونيجيريا والمملكة العربية ال -34
أعضاًء في المجلس؛ وانتخبت البلدان التالية أعضاًء مناوبين: اإلمارات العربية المتحدة وقطر  البوليفارية

ندونيسيا والجزائر.  وا 

، 2018، انُتخبت الكاميرون وكينيا عضوين في المجلس في عام 1-ومن بين بلدان القائمة الفرعية جيم  -35
 . 2020-2019عضوين مناوبين لهما على التوالي؛ وستتبادالن المقاعد في السنتين وستكون مصر وأنغوال 

، انُتخبت الصين والهند عضوين، وانتخبت جمهورية كوريا عضوًا 2-ومن بين بلدان القائمة الفرعية جيم -36
للهند  ، وبنغالديش عضوًا مناوباً 2019و 2018مناوبًا للصين؛ وباكستان عضوًا مناوبًا للهند في السنتين 

 .2020في عام 

، انُتخبت البرازيل والمكسيك عضوين، على أن تكون األرجنتين 3-القائمة الفرعية جيم  بلدانومن بين  -37
 والجمهورية الدومينيكية عضوين مناوبين على التوالي. 

 ظين.وبناًء على ذلك، ترد في الصفحة التالية تشكيلة المجلس التنفيذي المنتخب أثناء دورة مجلس المحاف -38
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 2020-2018تشكيلة المجلس التنفيذي لفترة السنوات الثالثة 

 العضو المناوب القائمة والعضو

  القائمة ألف

 فنلندا كندا

 بلجيكا فرنسا

 سويسرا ألمانيا

 اليونان إيطاليا

 الدانمرك اليابان

 السويد النرويج

 (2018هولندا ) (2018المملكة المتحدة )

 (2019/2020المملكة المتحدة ) (2019/2020هولندا )

 إسبانيا الواليات المتحدة

 (.2019/2020)يمكن أن تتبادل المملكة المتحدة وهولندا المقاعد في السنتين 

  القائمة باء

 اإلمارات العربية المتحدة الكويت

 قطر نيجيريا

 إندونيسيا المملكة العربية السعودية

 ائرالجز  جمهورية فنزويال البوليفارية

  القائمة جيم

  1-القائمة الفرعية جيم 

  أفريقيا

 (2018مصر ) (2018الكاميرون )

 (2018أنغوال ) (2018كينيا )

 (2020-2019كينيا ) (2020-2019أنغوال )

 (2020-2019الكاميرون ) (2020-2019مصر )

  2-القائمة الفرعية جيم 

  أوروبا وآسيا والمحيط الهادي

 كوريا جمهورية الصين

 (2019-2018باكستان ) الهند 

 (2020بنغالديش ) 

على إعطاء بنغالديش  2-نظرًا لشغل بنغالديش المقعد لسنة واحدة خالل فترة الوالية الجديدة، توافق القائمة الفرعية جيم 
 .2021األفضلية في السنة األولى من فترة الوالية الجديدة المقبلة، وهي 

 .2021بين جمهورية كوريا وباكستان، ستتنازل جمهورية كوريا عن مقعد العضو المناوب لباكستان في عام وفقًا لتوافق اآلراء 

  3-القائمة الفرعية جيم 

  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 األرجنتين البرازيل

 الجمهورية الدومينيكية المكسيك

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -طاء 
التي أدخلت عليها تنقيحات أخرى لتصبح وضميماتها )  GC 41/L.3لمحافظين في الوثيقة نظر مجلس ا -39

الذي وافق فيه على  41-/د203، واعتمد القرار 2018فبراير/شباط  14( في GC 41/L.3/Rev.1 الوثيقة
يد وأذن فيه بتجد (2022-2019)تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

الذي طلب فيه إلى رئيس الصندوق باتخاذ  41-/د204موارد الصندوق. واعتمد المجلس أيضًا القرار 
جميع الخطوات الضرورية للبدء بالعملية المؤدية إلى اتخاذ قرار بشأن السير ُقدمًا في باالقتراض من 

 األسواق.

 



 GC 41 

8 

 الفصل الثالث

 المحاضر الموجزة –ألف 
، الثالثاءيوم  المنعقدةاألربعين الحادية و الدورة  من لىللجلسة األو موجز ال المحضر (1)

 صباحاً  9.40الساعة  2018فبراير/شباط  13

 )الهند(  Subhash Chandra Garg  السيد :واليتهرئيس المجلس المنتهية 
 )هولندا(  Hans Hoogeveen السيد رئيس المجلس:

 المحتويات
 الفقرات 

 41 (عمالاأل جدول من 1 البند) الدورة افتتاح

 44-42 ( األعمال جدول من 2 البند) األعمال جدول اعتماد

 50-45 من جدول األعمال( 3انتخاب مكتب مجلس المحافظين )البند 

 51 بيان رئيس مجلس المحافظين

 52 حفل االفتتاح

 54-53 رسالة فيديو من األمين العام ألمم المتحدة

 56-55 يسينترحيب من رئيس الصندوق بالمتحدثين الرئ

 58-57 رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبيةالسيدة شيخة حسينة الكلمة الرئيسية لمعالي 

 60-59 الكلمة الرئيسية لرئيس جمهورية بيرو، يلقيها بالنيابة عنه معالي السيد وزير الزراعة والري

 64-61 من جدول األعمال( 4بيان رئيس الصندوق )البند 

 68-65 من جدول األعمال( 5يد الحادي عشر لموارد الصندوق ) البند تقرير عن التجد

 71-69 من جدول األعمال( 7)البند  2016القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 

 76-72 من جدول األعمال( 10تعديل سياسات ومعايير التمويل في الصندوق )البند 

 79-77 على جدول األعمال( 9استعراض كفاية مستوى االحتياطي العام )البند 

وبرنامج عمل مكتب  2018برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 
 2020-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتمديد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء والتقريران المرحليان عن 
 من جدول األعمال( 8)البند 

80-92 
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 صباحا 9.40لالنعقاد الساعة  االجتماعدعي  -40

 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند 

يصادف الذكرى األربعين  2018ى أن عام وأشار إلبالمشاركين،  رحب واليتهرئيس المجلس المنتهية  -41
أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرا للدور  إلنشاء الصندوق، مضيفا أن مهمة الصندوق قد غدت حاليا

الهام الذي يلعبه الصندوق في الترويج إلنجاز أهداف التنمية المستدامة كجزء من الخطة العالمية الجديدة 
اله. كذلك فقد جلبت تدخالت الصندوق الناجحة للحد من الفقر الرامية إلى استئصال الفقر بجميع أشك

والجوع وسوء التغذية أيضا، تحسينات في مجاالت أخرى على شاكلة اإلنتاجية الزراعية، واألمن الغذائي، 
واستخدام موارد المياه، والتكنولوجيات بصورة مستدامة بيئيا. مع استكمال مشاورات التجديد الحادي عشر 

صندوق، تضطلع الدول األعضاء في الصندوق اآلن بمهمة كبيرة للعمل مع الصندوق ودعمه في لموارد ال
تنفيذ خطته الطموحة الستئصال الفقر الريفي. وبالتالي، فقد ناشد جميع الدول األعضاء على تجديد 

 محافظين.التزامها باالستثمار في السكان الريفيين وأعلن افتتاح الدورة الحادية واألربعين لمجلس ال

 (  Add.1/Rev.2و GC 41/L.1من جدول األعمال( ) 2اعتماد جدول األعمال )البند 
لفت النظر إلى جدول األعمال المؤقت ومسودة األحداث المرافقة لدورة  واليتهرئيس المجلس المنتهية  -42

 GC 41/L.1كما هو منصوص عليه في الوثيقتين المنقح المجلس، بما في ذلك برنامج العمل 
 . Add.1/Rev.2و

الصندوق(، أوجز لممثلي الدول األعضاء في الصندوق  القائم باألعمال، مكتب سكرتير) Skinnerالسيد  -43
التغييرات التي طرأت على تنظيم عمل مجلس المحافظين، ومن الجدير بالذكر منها المكونات الجديدة 

ت السادة المحافظين كما هو منصوص والتفاعلية لوسائط اإلعالم االجتماعية، واإلجراءات الخاصة ببيانا
 .GC 41/INF.2عليه في الوثيقة 

 (GC 41/L.1/Add.1/Rev.2)وبرنامج العمل المنقح  (GC 41/L.1تم اعتماد جدول األعمال ) -44

 من جدول األعمال( 3انتخاب مكتب مجلس المحافظين )البند 

 Hansمحافظ هولندا، السيد علما بترشيح حيط أشار إلى أنه قد أُ  واليتهرئيس المجلس المنتهية  -45

Hiigeveen.ليكون رئيسا لمجلس المحافظين ، 

 ( بالتزكية رئيسا لمجلس المحافظين.هولندا) Hans Hiigeveenتم انتخاب السيد  -46

، محافظة Cristina Boldoriniقال أيضا بأنه قد ُأحيط علما بترشيح السيدة  واليتهرئيس المجلس المنتهية  -47
 ، محافظ إندونيسيا، لمنصب نائبي رئيس المجلس.Rionald Silabanاألرجنتين، والسيد 

)إندونيسيا( بالتزكية  Rionald Silaban)األرجنتين( والسيد  Cristina Boldoriniتم انتخاب السيدة  -48
 نائبين لرئيس مجلس المحافظين.
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حافظين. قال أنه لشرف لبالده أن يكون قد عمل على خدمة مجلس الم واليتهرئيس المجلس المنتهية  -49
لما حظي به من تعاون وما لقيه من دعم من جانب  واليتهونقل امتنان مكتب مجلس المحافظين المنتهية 

الدول األعضاء، كما شكر موظفي الصندوق لتفانيهم والتزامهم، األمر الذي ضمن نجاح المجلس ويسر 
 من عمل المكتب.

 )هولندا( رئاسة الجلسة. Hans Hoogeveenتولى السيد  -50

 ن رئيس مجلس المحافظينبيا
 ببيان يرد نصه الكامل في الفصل الرابع.رئيس المجلس أدلى  -51

 حفل االفتتاح
، رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية، ومعالي السيد  شيخة حسينةتم اصطحاب معالي السيدة  -52

José Berley Arista Arbildoالسيد  ، وزير الزراعة والري في جمهورية بيرو، الذي يمثل فخامة
Pedro Pablo Kuczynski Godard ،إلى مقعديهما.، رئيس جمهورية بيرو 

 رسالة فيديو من األمين العام ألمم المتحدة

. أعلم المجلس بأنه قد تم استالم رسالة بالفيديو من األمين العام لألمم المتحدة السيد رئيس المجلس -53
 أنطونيو غوتيريش، ويرد نصها بالكامل في الفصل الرابع.

 تم عرض رسالة فيديو من السيد غوتيريش. -54

 ترحيب من رئيس الصندوق بالمتحدثين الرئيسين

، رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش شيخة حسينة)رئيس الصندوق( رحب بمعالي السيدة السيد أنغبو  -55
الشعبية، باعتبارها ضيفة مميزة لمجلس المحافظين، وسلط الضوء على مساهمتها المعترف بها في 

ركة ضد الجوع، وانعدام المساواة والفقر وعلى دعمها الحثيث لحقوق األطفال. ومن خالل سياساتها المع
حققت بنغالديش االكتفاء الذاتي، وأحرزت نجاحا معتبرا في تحسين الظروف المعيشية لسكانها، والحد من 

مول االجتماعي معدالت الفقر. إضافة إلى ذلك، فقد استمرت في التركيز على الحد من الفقر والش
كعناصر ال يمكن االستغناء عنها لتحقيق التحول الريفي المستدام. وسيستفيد المجلس بال شك من حكمة 

 وخبرتها. شيخة حسينةالسيدة 

وزير الزراعة والري في جمهورية  ،José Berley Arista Arbildoوكذلك في موضع ترحيبه بمعالي السيد  -56
ن، أثنى رئيس الصندوق على الدور النشط الذي يلعبه معاليه في بيرو، كضيف متميز لمجلس المحافظي

على وجه العموم وفي المساهمة في الحد من الفقر وانعدام  الالتينيةتحسين جودة حياة سكان أمريكا 
المساواة في اإلقليم. ومن شأن دوره الجديد الوزاري أن ينضوي على مسؤوليات هامة تتعلق بالعديد من 

ة في مجال عمل الصندوق لضمان أن ال تترك أية منطقة ريفية تتخلف عن الركب على القضايا الطاغي
وجه الخصوص. ويتطلع الصندوق قدما لمزيد من التعزيز للروابط التي تجمعه ببيرو، والبلدان المجاورة لها 

 بغية تحويل زراعة اإلقليم إلى قطاع حديث نابض بالنشاط وناجح تجاريا.
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 رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية  شيخة حسينةالي السيدة الكلمة الرئيسية لمع
)رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية( ألقت كلمة رئيسية، يرد نصها   شيخة حسينةمعالي السيدة  -57

 بالكامل في الفصل الرابع.

وبالفعل فإن رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية على كلماتها الملهمة. شكر معالي رئيس المجلس  -58
نجازاتها الجلية تعطي أحسن مثل لقيادتها لبلدها.  مبادراتها المثيرة لإلعجاب وا 

 الكلمة الرئيسية لرئيس جمهورية بيرو، يلقيها بالنيابة عنه معالي السيد وزير الزراعة والري
)وزير الزراعة والري في جمهورية بيرو( ألقى ، JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDOمعالي السيد  -59

 كلمة رئيسية، يرد نصها بالكامل في الفصل الرابع.

عن شكره لمعالي وزير الزراعة والري في جمهورية بيرو على مالحظاته الرئيسية التي رئيس المجلس  عبر -60
ألقاها نيابة عن رئيس بالده، قائال بأنها شهادة على سجل بالده المثير لإلعجاب في الحد من الفقر، 

 فيين وعلى شراكته االستراتيجية المثمرة مع الصندوق.وتركيزه على الشباب الري

 من جدول األعمال( 4بيان رئيس الصندوق )البند 
 .)رئيس الصندوق( ألقى بيانا يرد نصه الكامل في الفصل الرابع أنغبو السيد -61

 عبر عن تقدير مجلس المحافظين للسيد أنغبو على هذا البيان وعلى إنجازاته منذ أن تولىرئيس المجلس  -62
زمام منصبه، بما في ذلك التغييرات التحولية التي بادر بها بغرض تكثيف عمل الصندوق واستثماراته. 
وبالفعل فإن تركيزه على الشراكة مع القطاع العام إنما تروج بشكل جلي للطموح المشترك في التوصل إلى 

 مستقبل سعيد محترم للجميع، بحيث ال يترك أحد ليتخلف عن الركب.

، رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية، ومعالي السيد  شيخة حسينةمعالي السيدة ب تم اصطحا -63
José Berley Arista Arbildoخارج قاعة االجتماعات.، وزير الزراعة والري في جمهورية بيرو ، 

تم عرض فيديو وثائقي يتعلق بمشروع ريادي يدعمه الصندوق في منطقة مخيم الزعتري لالجئين في  -64
 ناألرد

 من جدول األعمال(  5تقرير عن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ) البند 

 (GC 41/L.2الوثيقة )
)نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية في الصندوق( عرض تحديثا للتقرير  LARIOالسيد  -65

يناير/كانون الثاني  22، قائال بأنه منذ GC 41/L.5والوارد في الوثيقة  المعروض أمام مجلس المحافظين
 103 دمة منمليار دوالر أمريكي، مق 1.1ما مجموعه الحادي عشر للموارد ، بلغت تعهدات التجديد 2018
 بلدان.

، فقد 2017ديسمبر/كانون األول  31أما وثائق المساهمة أو المدفوعات المباشرة المستلمة حتى تاريخ  -66
، استلمت دفعات أخرى 2018يناير/كانون الثاني  22مليار دوالر أمريكي. ومنذ تاريخ  1.05وصلت إلى 

ديسمبر/كانون األول  31ماليين دوالر أمريكي من مصر. ووصلت المدفعوت المستلمة بتاريخ  3تعادل 
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، استلمت دفعات أخرى من 2018يناير/كانون الثاني  22مليون دوالر أمريكي. ومنذ  857إلى  2017
فبراير/شباط  7سوازيالند بحيث بلغت إجمالي الدفعات المستلمة بتاريخ مصر وألمانيا ونيوزيلندا وباكستان و 

 مليون دوالر أمريكي. 869.3إلى  2018

مليون دوالر أمريكي للتعويض عن إطار القدرة على  2.9وباإلضافة إلى ذلك، استلمت تعهدات بما يعادل  -67
 3.4التجديد العاشر للموارد بحدود تحمل الديون. وبلغت قيم تسديدات أصول القروض المتنازل عنها لفترة 

مليون دوالر أمريكي. وذّكر الدول األعضاء بأنهم  0.5مليون دوالر أمريكي، مما يخلف فجوة تعادل تقريبا 
، وافقوا على تعويض الصندوق عن التدفقات العائدة المتنازل عنها بسبب توفير المنح 2007وفي عام 

أضاف بأن هذا المبلغ آخذ بالتزايد وسينمو بصورة أكبر بموجب بموجب إطار القدرة على تحمل الديون. و 
التجديدات المستقبلية. ويتوقع للتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون بموجب التجديد الحادي عشر 

مليون دوالر أمريكي، في حين تشير التقديرات إلى أن هذا المبلغ سيرتفع إلى  39.5للموارد أن يصل إلى 
 دوالر أمريكي في فترة التجديد الثاني عشر للموارد.مليون  97.9

 أحاط مجلس المحافظين علما بالتقرير عن وضع مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. -68

 (GC 41/L.4من جدول األعمال( ) 7)البند  2016القوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 
والموظفين  المراقبينمليات المالية في الصندوق كبير )نائب الرئيس المساعد لدائرة الع LARIOالسيد  -69

ووفقا لرأي مراجعي الحسابات الخارجيين، فإن القوائم المالية الموحدة للصندوق بتاريخ الماليين( قال أنه، 
تعرض "الوضع المالي للصندوق  ،GC 41/L.4، كما هي واردة في الوثيقة 2016ديسمبر/كانون األول  31

لزراعية بجميع مظاهره المادية بصورة عادلة، كذلك األمر بالنسبة لألداء المالي.... الدولي للتنمية ا
)للمنظمة(.... والتدفقات النقدية للعام .... بما يتماشى مع المعايير الدولية لإلبالغ المالي". ولفت االنتباه 

الضوابط الداخلية  إلى الشهادة المستقلة بخصوص تأكيد اإلدارة على أن الصندوق يحافظ على فعالية
لإلبالغ المالي، وهي شهادة أصدرها مراجعو الحسابات الخارجيون، مرفقة برأيهم بشأن القوائم المالية 

 الموحدة، مما يشير إلى التزام الصندوق بأفضل الممارسات المالية.

 31ندوق بتاريخ دعا المجلس إلى الموافقة على القوائم المالية التي تبين الوضع المالي للصرئيس المجلس  -70
ونتائج عملياته عن السنة المنتهية بذلك التاريخ، كما هي واردة في الذيول من  2016ديسمبر/كانون األول 

، إضافة إلى تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين بشأنها وشهادتهم GC 41/L.4ألف إلى الم من الوثيقة 
 لمالي.المستقلة بخصوص فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ ا

 وقد تقرر ذلك. -71

 (GC 41/L.7من جدول األعمال( ) 10تعديل سياسات ومعايير التمويل في الصندوق )البند 

أشار إلى أن سياسات ومعايير التمويل في الصندوق قد نقحت آلخر مرة خالل الدورة المجلس،  رئيس -72
المقترحة هي تحديث المعايير السادسة والثالثين للمجلس، مشيرا إلى أن الغاية األساسية من التعديالت 

المستخدمة لتقرير فيما لو كان يجوز للبلدان األعضاء أن تستفيد من الشروط التيسيرية للغاية أو المختلطة 
أو العادية، وبعض شروط التمويل األخرى، وتمكين المجلس التنفيذي من تبني إطار االنتقال للتجديد 
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التوصيات الواردة في نهج إطار االنتقال الذي صادق عليه الحادي عشر لموارد الصندوق، بما يتسق مع 
 .2017المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة في ديسمبر/كانون األول 

نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية في الصندوق كبير المراقبين والموظفين ) LARIOالسيد  -73
، مشيرا إلى أن GC 41/L.7شروع القرار الوارد في المقطع رابعا من الوثيقة الماليين(، لفت االنتباه إلى م

إطار االنتقال المقترح سوف يرفد نموذج العمل المحسن للصندوق، ويهدف إلى ضمان انتقال سلس مستدام 
تمانية يمكن التنبؤ به بالنسبة للبلدان المقترضة مع تغير مستويات الدخل للفرد الواحد فيها، ومالءتها االئ

ومكامن ضعفها الهيكلية، أو بصورة أوضح مع تغير التحديات اإلنمائية التي تواجهها. وسوف تساند هذه 
 التحوالت إجراءات إقراضية وغير إقراضية.

تحدد أيضا معايير األهلية العريضة لتمويل الصندوق للدول األعضاء  GC 41/L.7كذلك فإن الوثيقة  -74
ويلي على حدة. وتعكس التعديالت المقترحة التطورات التي طرأت على والشروط المتعلقة بكل منتج تم

نموذج عمل الصندوق، مثل اإلقراض بعملة واحدة، وهي تتواءم مع الركنين التوأمين لتقرير شروط التمويل 
ة، الذين تتبناهما المؤسسات المالية الدولية األخرى وهما، الدخل اإلجمالي كما تحدد المؤسسة الدولية للتنمي

والمالءة االئتمانية. وتعدل تواتر تغيير شروط تمويل الصندوق للدول األعضاء فيه )ستتم مواءمة فترة 
استعراض الشروط مع فترة تجديد الموارد وتتضمن فترة لالنتقال التدريجي، أما التغييرات السنوية فستستمر 

تثنائية األخرى(. وتحدد تفويضا بالنسبة للبلدان في حاالت التحول العكسي أو في بعض الحاالت االس
، بحيث يكون موضع 2018مخصوصا بسلطة تمكين المجلس التنفيذي من تبني اإلطار قبل نهاية عام 

. وستدخل هذه 2019التنفيذ لبداية فترة التجديد الحادي عشر للموارد، ويتم استعراضه قبل نهاية عام 
، فيما عدا التفويض بالسلطات والذي سيدخل حيز 2019يناير/كانون األول  1التعديالت حيز النفاذ بتاريخ 

 فقط. 2019و 2018النفاذ فورا ويبقى نافذ المفعول لعامي 

 ( بشأن تعديل سياسات ومعايير التمويل في الصندوق41-/د198تبنى مجلس المحافظين القرار ) -75

 ( الجلسةاإندونيسي) Silabanترأس السيد  -76

 (GC41/L.6على جدول األعمال( ) 9م )البند استعراض كفاية مستوى االحتياطي العا
)نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية في الصندوق، كبير المراقبين والموظفين  LARIO السيد -77

الماليين( أشار إلى أن استعراض كفاية مستوى االحتياطي العام قد خضع لفحص مفصل من قبل لجنة 
واألربعين بعد المائة، وبعدئذ المجلس التنفيذي في دورته الحادية مراجعة الحسابات في اجتماعها الخامس 
. وأوصى المجلس التنفيذي بتعديل الالئحة الثالثة عشر من 2017والعشرين بعد المائة في سبتمبر/أيلول 

 .GC 41/L.6اللوائح المالية للصندوق، كما هو وارد في الملحق المرفق بالوثيقة 

 .GC 41/L.6المصادقة على مشروع القرار الوارد في الوثيقة  المجلس إلى دعاالمجلس  رئيس -78

 ( بشأن تعديل اللوائح المالية في الصندوق41-/د199تم تبني القرار ) -79
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 2018برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 
وخطته  2018المستند إلى النتائج وميزانيته لعام وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق 

والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  2020-2019اإلشارية للفترة 
 (GC 41/L.5من جدول األعمال( ) 8وتمديد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء )البند 

التنفيذي قد صادق في دورته الثانية والعشرين بعد المائة في ت االنتباه إلى المجلس فل المجلس رئيس -80
، 2018على برنامج عمل الصندوق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  2017ديسمبر/كانون األول 

واستعرض الميزانيتين المقترحتين للصندوق ولمكتب التقييم المستقل فيه، وأوصى بعرضهما على مجلس 
 .المحافظين للموافقة

قالت بأنه وفي دورته الثانية والعشرين بعد المائة، صادق )نائبة رئيس الصندوق(،  RITCHERالسيدة  -81
مليون دوالر  875المجلس التنفيذي على البرنامج التأشيري للقروض والمنح في الصندوق بما يعادل 

ع الفهم السائد أمريكي. ودعت المجلس إلى الموافقة على مستوى القروض والمنح ألغراض تخطيطية، م
وفقا للموارد المتاحة. ويعكس هذا المستوى  2018بأن هذا المستوى سيعدل كما تستدعي الحاجة خالل عام 

من اإليصال خالل السنة األخيرة من التجديد العاشر للموارد نية إدارة الصندوق اإليفاء بالهدف الموضوع 
 لهذا التجديد على مدى ثالث سنوات.

المقترحتين على  المستقللتنفيذي قد أوصى بعرض ميزانيتي الصندوق ومكتب التقييم كذلك كان المجلس ا -82
 155.54إلى  2018مجلس المحافظين للمصادقة عليهما. وتصل الميزانية العادية المقترحة للصندوق لعام 

يكي، مما مليون دوالر أمر  149.42وهي  2017مليون دوالر أمريكي، مقارنة بالميزانية المصادق عليها لعام 
بالمائة لتمويل مناصب  3بالمائة، تتألف من: أوال، زيادة فعلية قدرها  4.1يمثل زيادة اسمية قدرها 

التشغيلية للمكاتب القطرية للصندوق، بسبب تبني المزيد  االحتياجاتالموظفين اإلضافية المطلوبة لدعم 
في تكاليف االستشارات والسفر، من الالمركزية في عمليات الصندوق، والتي سيعادلها تراجع فعلي 

والتكاليف اإلدارية المتكررة لغير الموظفين في المكاتب القطرية الجديدة، وتوفير ما يلزم من االستهالكات 
والتكاليف المتكررة لمشروع بوابة زبائن الصندوق، والتقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي 

لتكاليف الرأسمالية األخرى الموافق عليها في السنوات السابقة، وثانيا، زيادة يمولها الصندوق، وغيرها من ا
بالمائة لتغطية صافي الزيادة في تعويضات الموظفين الناجمة عن تعديالت الزيادات في  1.1قدرها 

 الدرجات ضمن الفئات في نظام األمم المتحدة، ولتغطية أثر التضخم. وفي نهاية المطاف، فإن الميزانية
مليون دوالر  11.6بحدود  2018المقترحة التي تضم كل الميزانية الرأسمالية والنفقات لمرة واحدة لعام 

يجاد البنى التحتية  أمريكي لعملية التميز التشغيلي إلحراز النتائج، بما في ذلك تكاليف ندب الموظفين، وا 
 إنشاء مكاتب قطرية للصندوق.وتعزيز نظم برمجيات تكنولوجيا المعلومات واألتمتة ورفع سوية أو 

)مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق(، قال بأنه يقصد ببرنامج العمل المقترح  GARCIAالسيد  -83
أن يعزز من المساءلة والتعلم في الصندوق. واستنادا إلى مشاورات  2018لمكتب التقييم المستقل لعام 

تألف هذا البرنامج من تقييم مؤسسي لمساهمة الصندوق معمقة مع إدارة الصندوق والهيئات الرئاسية فيه، ي
في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء، والذي يعتبر محوريا لتحقيق التحول الريفي بموجب اإلطار 

 –قطرية وبرامج قطرية جديدة  تالستراتيجيا. وخمس تقييمات 2025-2016االستراتيجي للصندوق للفترة 
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كينافاسو وكينيا وتونس والمكسيك وسري النكا، وتقريرين تجميعيين موجزين، في بور  –واحد لكل إقليم 
أحدهما عن نهج التمويل الريفي في المشروعات التي يمولها الصندوق والثاني عن دعم الصندوق 
لالبتكارات التقنية للحد من الفقر الريفي. وقال بأن المكتب، سوف يجري أيضا تقييما واحدا إلنجاز مشروع، 

انية تقييمات ألداء مشروعات، وسوف يتثبت من صحة جميع تقارير إنجاز المشروعات الصادرة خالل وثم
هذا العام. ويستمر المكتب أيضا في ضمان تبسيط العمليات وتعزيزات المنهجية في تقييماته، كما سيدخل 

عن نتائج وأثر عمليات تقنيات حديثة لتقييمات المشروعات المختارة. وسيتم إعداد كل من التقرير السنوي 
الصندوق والتقييم المؤسسي للهيكلية المالية للصندوق. وستخضع مهمة التقييم في الصندوق الستعراض 

 .2018أقران خارجي تجريه مجموعة التعاون في مجال التقييم، بدءا من النصف الثاني من عام 

 0.6مليون دوالر أمريكي، مما يعادل  5.91لمكتب التقييم المستقل  2018وبلغت الميزانية المقترحة لعام  -84
بالمائة من برنامج المنح والقروض المتوقع في الصندوق لهذا العام، وهو ما يقل بكثير عن السقف 

 بالمائة من برنامج القروض والمنح كما تبناه المجلس التنفيذي. 0.9الموضوع لهذه الميزانية وهو 

ئرة إدارة البرامج في الصندوق(، استذكر الوثيقة )نائب الرئيس المساعد، دا SAINT-ANGEالسيد  -85
GC 41/L.5  2017 عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لعامالتي تضم التقارير المرحلية، 

، استمر تطبيق نظام 2017ومشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وخالل عام 
س األداء على جميع القروض والمنح القطرية المعروضة على المجلس التنفيذي تخصيص الموارد على أسا

الدرجات القطرية حسب اإلقليم والمخصصات القطرية لفترة  GC 41/L.5وتتضمن الوثيقة  .للمصادقة عليها
سكان التجديد العاشر للموارد. وتعكس الدرجات القطرية آخر البيانات المتاحة حول أداء الحافظة، وتعداد ال

الريفيين ونصيب الفرد من الدخل الوطني اإلجمالي، وقد استخدمت لحساب الدرجات القطرية، واستعرضتها 
 ووافقت عليها جميع الهيئات اإلدارية ذات الصلة في الصندوق.

وبغية تحسين إدارة المخصصات على مدى فترة السنوات الثالثة، تم وضع سقوف على مخصصات البلدان  -86
ا أن تستخدم جزء فقط من المبالغ المخصصة لها بمستوى التمويل المتوقع. وأما الخاصية التي يتوقع له

، فكانت دورتي إعادة تخصيص الموارد التي من غير 2017الثانية الجديدة لتخصيص الموارد في عام 
والر مليون د 200المحتمل استخدامها خالل السنة الثانية من الدورة. ونتيجة لذلك، تمت إعادة تخصيص 

أمريكي، مما يجعل من عملية إعادة التخصيص تتم في السنة الثانية من الدورة، عوضا عن السنة األخيرة 
يصال أسلس لبرنامج  فيها كما كان عليه الوضع في السابق، األمر الذي أدى إلى تحسين التخطيط وا 

 القروض والمنح في الصندوق.

ون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منذ الشروع بها، إذ وصلت كذلك فقد إحراز تقدم كبير في تنفيذ مبادرة دي -87
بلدا( إلى نقطة اإلنجاز وغدت مؤهلة لالستفادة  38من أصل  35بالمائة من البلدان المؤهلة ) 92حوالي 

من المساعدة بموجب هذه المبادرة. ومع أن األولوية ستبقى لضمان أن يحظى حساب أمانة المبادرة بإدارة 
ال أنه تم تشجيع الدول األعضاء في الصندوق على تزويد حساب األمانة هذا بموارد إضافية كافية، إ

 بصورة مباشرة لتمويل مشاركة الصندوق في هذه المبادرة.

بارتفاع المستوى المخطط  GC 41/L.5)الهند( لفت االنتباه إلى اإلشارة الواردة في الوثيقة  SHAIKالسيد  -88
مليار دوالر أمريكي مع إدراج  1.5مليون دوالر أمريكي، إلى  1 447بحدود للقروض والمنح في الصندوق 
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 15، كانت القيمة اإلجمالية لما مجموعه 2017منحة من الصندوق، وأنه وبحلول أكتوبر/تشرين األول 
مشروعا جديدا وثمانية  25مليون دوالر أمريكي، مع  453مشروعا صادق عليه المجلس التنفيذي بحدود 

مليار دوالر أمريكي في مرحلة متقدمة من  1بحدود  تتراوحلتوفير تمويل إضافي بقيمة إجمالية مقترحات 
التصميم. وطلب معلومات عن الوضع النهائي للمشروعات المصادق عليها والمبالغ الملتزم بها عام 

 733ل بما يعاد 2017إلى المستوى المخطط له للصروفات في عام  . عالوة على ذلك، وباإلشارة2017
 .2017مليون دوالر أمريكي، فقد طالب بالحصول على األرقام النهائية للصروفات عام 

)نائب الرئيس المساعد، دائرة إدارة البرامج في الصندوق(، قال بأن األرقام الحالية  SAINT-ANGEالسيد  -89
مليار دوالر  2حوالي  تظهر أنه باإلمكان خالل السنتين األوليتين من فترة التجديد العاشر للموارد إيصال

أمريكي وأكثر من ذلك بالفعل إذا ما أدرجنا المنح أيضا. ويشكل هذا أداء قويا للغاية في السنة الثانية من 
دورة تجديد الموارد، عوضا عن تكديس القسم األكبر من اإليصال في السنة الثالثة كما يحدث عادة. وكان 

لدفع بعدد من المشروعات كي تعرض الحقا على المجلس ا 2017من الضروري، ومع االقتراب من نهاية 
. وبالفعل كانت المشروعات جاهزة، ولكن الظروف في بعض البلدان منعت عرضها 2018في أبريل/نيسان 

بغية الحصول على المصادقة األخيرة عليها. ومع ذلك، هنالك التزام قوي بإيصال كامل برنامج القروض 
مليار دوالر أمريكي، مما يترك  3.2لتجديد العاشر للموارد بما ال يقل عن والمنح المصادق عليه لفترة ا

والوضع اآلن على المسار الصحيح. وأضاف  2018مليار دوالر أمريكي لإليصال عام  1رصيدا قدره 
مليون  750مليون دوالر أمريكي، أو  700كان عاليا للغاية بحدود  2017قائال بأن مستوى الصروفات عام 

مريكي إذا ما أدرجنا األموال األخرى التي يديرها الصندوق نيابة عن أطراف أخرى. واألمر المؤكد أ ردوال
أن اإليصال يتزايد واستخدام األموال يتزايد، ومن خالل المزيد من الكفاءة والفعالية فقد جرى استخدام أفضل 

 بكثير للموارد في حافظة قروض ومنح الصندوق بأسرها.

أثنى على موظفي الصندوق، الذين أبقوا تحت قيادة دائرة إدارة البرامج،  س الصندوق()رئي أنغبو السيد -90
والمدراء اإلقليميين وغيرهم، على الرغم من التحول إلى إدارة جديدة في الصندوق وما يتعلق بها من إعادة 

الفاصل بين تنظيم، على جهودهم الرامية إلى تسريع عملية المصادقة على المشروعات والحد من الوقت 
شهرا، بدون التضحية بالجودة. وعالوة على ذلك، وفي  12إلى  18تصميم المشروعات والموافقة عليها من 

مليار دوالر أمريكي لو  1.5مليار دوالر أمريكي سيرتفع إلى  1.3، كان مستوى اإليصال البالغ 2017عام 
قترضة. كذلك تم تسريع عملية الصرف بسبب البلدان الم 2018لم يتم الدفع ببعض المشروعات إلى عام 

من خالل استخدام أفضل لتكنولوجيا المعلومات بدون التضحية بالضوابط الضرورية. واختتم قائال بأنه، 
مليار دوالر أمريكي سنويا بدون موظفين  1.5أو  1.4وبالقيم اإلجمالية، كان الصندوق قادرا على إيصال 

البلدان المقترضة لتنفيذ التجديد الحادي عشر للموارد بدءًا من عام  إضافيين، وهو يستعد لتسريع تفاعله مع
2019. 

 قال بأنه يعتقد بأن مجلس المحافظين يرغب في تبني مسودة القرار الواردة في الوثيقة رئيس المجلس  -91

GC 41/L.5. 

سمالية للصندوق بشأن الميزانية اإلدارية التي تضم الميزانيتين العادية والرأ 41/د 200تم تبني القرار  -92
 .2018وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  2018لعام 

  ظهرا. 12.25ُرفع االجتماع في الساعة  -93
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 2018فبراير/شباط  13، الثالثاءيوم  المنعقدةمن الدورة الحادية واألربعين  الثانيةللجلسة موجز ال المحضر (2)
 بعد الظهر 3.00الساعة 

  (األرجنتين) María Cristina Boldorini  :رئيسة الجلسة

 
 المحتويات

 الفقرات 

133-95 الدول هشاشة عن ألن نتحدث بحاجة إننا  :الصندوق محاضرة  

179-134 األمد طويل الصمود إلى الهشاشة من - األولى الجلسة التفاعلية  

183-180 من  جدول األعمال( 11تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق )البند   

الممارسة الجيدة المطبقة في العملية المؤدية إلى تعيين رئيس  بتنقيح ترح الخاصالمق
 من جدول األعمال( 12الصندوق )البند 

184-188  

201-189 من جدول األعمال( 13)البند انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين  
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 .بعد الظهر 3.00دعي االجتماع لالنعقاد الساعة  -94

 الدول هشاشة عن حدثألن نت بحاجة إننا: الصندوق محاضرة

دارة المعرفة في الصندوق) WINTERSالسيد  -95  (نائب الرئيس المساعد المؤقت، دائرة االستراتيجية وا 
 افتتح الجلسة الخاصة بمحاضرة الصندوق. (منسق الحوار)

ف سلسلة من )نائبة رئيس الصندوق( استذكرت أن الصندوق قد قرر أن يستضي  RICHTERةالسيد -96
المحاضرات السنوية بهدف اجتذاب المتحدثين البارزين في مجاالت اختصاصاتهم الذين يسعون إلى 

، المدير التنفيذي J.J. Messnerالسيد  2018تحدي الوضع القائم. وسوف يقدم محاضرة الصندوق لعام 
السالم مؤشرا للدول  لصندوق السالم ومقره واشنطن، وسيتطرق لمسألة "الدول الهشة". وينشر صندوق

الهشة سنويا مدركا بأن الهشاشة تؤثر على كل أمم العالم. والهشاشة تكمن في جوهر عمل الصندوق، ألن 
الصندوق يهدف إلى الوصول إلى أولئك األشد تهميشا، والذين يعيشون في فقر مدقع ويعانون من الجوع، 

 األزمات والهشاشة.وغالبا ما يكونون غير مجهزين على اإلطالق للتعامل مع 

مليار شخص يعيش في أوضاع هشة  1.6قّدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وجود  -97
بتعريف  Messnerمليون يعيشون في فقر مدقع. وفي محاضرته، سيقوم السيد  480، منهم 2016عام 

يعتبر موضوعا حساسا للغاية.  الهشاشة والسعي لجعل المستمعين له يشعرون براحة أكبر وهم يتناولون ما
ومن شأن االعتراف بأن جميع الدول تختبر الهشاشة بطريقة أو بأخرى، وبالوصول إلى فهم معزز ألسباب 

 الهشاشة وتبعاتها، فإن الصندوق سيتمكن من التطرق لألسباب الجذرية للفقر والجوع بصورة أكثر فعالية.

الم( قال بأن مصطلح "هشاشة الدول" يغطي طيفا من )المدير التنفيذي لصندوق الس Messner السيد -98
الظروف، وأن الهشاشة التي تتخذ شكل الضغط االجتماعي واالقتصادي أو السياسي، تؤثر على جميع 
البلدان، حتى تلك التي تعتبر متقدمة للغاية. وبالفعل، فإنه وفي العالم الحديث المتشابك واالقتصاد 

بلد ما أن تؤثر على وضع البلدان األخرى، حتى البعيدة عنها. والفرق المعولم، يمكن لهشاشة دولة في 
نما أيضا يتعداه إلى قدرة  بين البلدان األكثر هشاشة واألقل هشاشة ال ينحصر فقط في مستوى الهشاشة، وا 
كل بلد على التعامل معها، أي ما يسمى بالصمود. عالوة على ذلك، فإن الهشاشة ليست بالوضع الثابت 

نما  بالوضع المتقلب مع مرور الوقت. وا 

وتعتبر هشاشة الدول قضية حساسة، حيث تشعر بعض الدول باإلهانة الستخدام هذا المصطلح لوصفها  -99
لما يعتبره البعض "كلمة بذيئة". ولسوء الحظ، فإن الهشاشة أمر واقع ال يمكن التطرق إليه إال من خالل 

تحق الصندوق الثناء على جعل الهشاشة موضوعا الحديث عن أسبابه وعوارضه بصورة منفتحة. ويس
لمحاضرته. وما نحتاجه هو مناقشة بناءة موضوعية لما يشكل هشاشة الدول. كذلك فإن من شأن نهج 
تقوده البيانات لمثل هذه المناقشة أن يوفر خارطة طريق للجهود المبذولة للتصدي لهشاشة الدول وقياس 

 نجاح هذه الجهود.

دول" ال بد وأن يعرَّف بوضوح أوال على إمكانية التعرض لضغوطات داخلية وخارجية فمصطلح "هشاشة ال -100
أو لهزات داخلية أو خارجية يمكن أن تكون اجتماعية، اقتصادية أو سياسية. وفي التسعينات من القرن 
الماضي، حاول صندوق السالم أن يتوصل إلى فهم أفضل لما تعنيه هشاشة الدول وكيف يمكن قياسها، 
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التركيز في ذلك الوقت على النزاعات واإلنذار المبكر. وطّور ما يعرف بإطار أدوات نظام تقدير ب
مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تغطي كل شيء، من  12النزاعات للممارسين في الميدان، باستخدام 

ن، والخدمات العامة، الضغوطات الديموغرافية إلى الالجئين، وانعدام المساواة االقتصادية، ودور القانو 
مؤشرا فرعيا نوعا ما، تغطي جميع مظاهر  130والتدخالت الخارجية، وتم تقسيم هذه المؤشرات إلى 

 الضغوطات التي يمكن أن تمر بها مدينة أو محافظة أو بلد أو إقليم في سياق معين.

للدول الهشة، باتباع  ، تطّور هذا اإلطار إلى مؤشر للدول الفاشلة، وفيما بعد مؤشر2005وبحلول عام  -101
اقتراح لقياس وتصنيف كل بلد من البلدان. وفي هذه المرحلة دخلت البيانات التكنولوجية في هذه العملية. 
وقرر صندوق السالم استخدام عملية مثلثة لدمج البيانات الكمية من مؤسسات مثل األمم المتحدة والبنك 

 تشفيرها حسب المؤشر ومن ثمة مقارنتها بأبحاث نوعية. الدولي، مع بيانات نوعية تستند إلى الحدث يتم 

وقد ثبت أن معالجة البيانات التي تقودها األحداث إلصدار أول مؤشر للدول الفاشلة مهمة شبه مستحيلة،  -102
بلدا في ذلك العام. وتحّول صندوق السالم إلى التكنولوجيا، وطّور عملية لتحليل  60حيث لم يتم تقييم إال 

مليون نقطة بيانات، مثل المواد اإلعالمية والتقارير  50تخدام الخوارزميات لقراءة أكثر من المضمون باس
كل عام لتحديد المالءمة النسبية لكل مؤشر فرعي لكل بلد من البلدان، وبالتالي التأكد من مكان وجود أين 

ا من خالل التثليث تكمن أكثر الضغوط وضوحا. وبعدئذ يتم التحقق من هذه النتائج والتثبت من صحته
بالبيانات الكمية والبحوث النوعية، أي بعبارة أخرى، تم استخدام مقاربة مبنية على البيانات لتقييم هشاشة 

 الدول بأكبر قدر ممكن من الموضوعية.

وقد يبرز السؤال فيما لو كانت التبعات األوسع لهشاشة الدول تتعدى األثر اليومي على األشخاص الذين  -103
مثل هذه الدول، مثل الصحة، والفرص االقتصادية، وتوفير الخدمات العامة، والعدالة، وحقوق  يعيشون في

اإلنسان، وحتى األمن البشري األساسي. وفي واقع األمر فإن للدول الهشة أيضا أثر على األشخاص 
يمة المنظمة الذين يعيشون في دول أكثر استقرار. فالفضاءات رديئة الحوكمة  قد تغدو مالذات آمنة للجر 

لمواجهة األوبئة الصحية العامة أو قد تطغى عليها  مهيأةأو اإلرهاب. كذلك قد تكون الدول الضعيفة غير 
هذه األوبئة مما يؤدي إلى تفشي األوبئة الخطرة. ويمكن أن تشكل تدفقات المهاجرين الهاربين من الفقر أو 

المجاورة، وقد يكون لها تداعيات سياسية خطيرة  النزاعات أو االستبداد أيضا ضغوطا هائلة على البلدان
على البلدان الواقعة على الجانب اآلخر من العالم، كما شهدناه مؤخرا في أوروبا. وبالفعل، فإنه من الخطأ 
الفاحش االعتقاد بأن هشاشة الدول تؤثر فقط على البلدان النامية، ال بل إنها بالفعل تؤثر على كل بلد في 

 العالم.

ا ما واجه مؤشر هشاشة الدول ومؤشرات أخرى، مثل الشفافية أو الحرية، االنتقاد، باعتبارها جهودا وكثير  -104
تتمحور حول الغرب والهدف منها تقويض البلدان النامية أو اإلساءة إلى سمعتها. ولكن، وفي واقع األمر، 

شاشة. فعلى سبيل المثال، فإن مؤشر الدول الهشة كان غير متحّيز على  اإلطالق في تحديد اتجاهات اله
صّنف الواليات المتحدة األمريكية على أنها بلد ساءت فيه المؤشرات الثالثة األساسية  2017وفي عام 

لالنسجام، وذلك إلى حد كبير نتيجة لالنتخابات الرئاسية المتناقضة والتي من أعراض االنقسامات 
الل معظم العقد الماضي، فقد رسم هذا المؤشر أيضا المتنامية داخل المجتمع األمريكي وتزايد المظالم. وخ

سبانيا، وهي الدول التي عانت من تداعيات  يطاليا واليونان وا  تراجعا نسبيا لبلدان مثل البرتغال وآيرلندا وا 
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الصدمات االقتصادية في منتصف العقد األول من القرن الحالي. وما يظهره ذلك، هو أن كل بلد سواء 
ن يكن بدرجات متفاوتة، والذي يفرق بين كان بلدا ناميا أو  متقدما على حد سواء يعاني من الهشاشة وا 

 هذه البلدان هي قدرتها على التأقلم مع الصدمات وعلى االستجابة بفعالية لها.

فعلى سبيل المثال، فإن الحقيقة التي تقول بأن مدينة كيب تاون سوف تنفذ المياه منها في غضون أسابيع  -105
مظهر من مظاهر الهشاشة في جنوب أفريقيا. ولكن قدرة المدينة على تجاوز هذه األزمة إنما هي مجرد 

 أكبر بكثير في جنوب أفريقيا من كل بلد آخر تقريبا في هذا اإلقليم.

وهنالك سؤال آخر يتعلق بالرابط بين الهشاشة واالقتصادات الريفية المستدامة. ولنأخذ مثاال على ذلك، فإن  -106
ر على البلدان في العالم النامي، وبعضها يعتمد إلى حد كبير على الزراعة، حيث تختلس تغير المناخ يؤث

موجات الجفاف والتصحر األراضي القابلة للزراعة من المجتمعات وتثير النزاعات بين مربي الماشية 
يزداد تكرارها والمزارعين في البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء. كذلك فإن الكوارث الطبيعية التي 

تؤدي إلى تخريب المحاصيل، وتقوض التغييرات على ظروف الطقس المحلية القدرة على التنبؤ بالدورات 
المحصولية، كما أنها تنتقص من قدرة المزارعين على تخطيط حصاد محاصيلهم. ويمكن لمثل هذه 

دد صحة األفراد ويولد التطورات أن تزيد من التنافس على األراضي وتؤدي إلى نقص في المياه يته
النزاعات، وتحد من الفرص المتاحة للشباب التي يجاهدون لكسب سبل رزقهم من األراضي، ويميلون ألن 
يصبحوا مهاجرين اقتصاديين يلجؤون إلى المدن مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المناطق الحضرية 

ر الذي يتهدد األمن الغذائي للبلد بأسره، وحتى ، األموزيادة االنقسام بين المناطق الحضرية والريفية سوءاً 
لإلقليم نفسه، مما يؤدي إلى حدوث أزمات مثل ما حصل بالنسبة ألزمة الغذاء التي ضربت أفريقيا الغربية 

. ومن المحتمل لهذا الوضع أن يزداد سوءا مع االزدياد الكبير في تعداد سكان العالم. كذلك 2008عام 
 ى إطعام هذه األعداد المتنامية من سكان العالم تتعرض لضغوط متزايدة.فإن القدرة الجماعية عل

ومع أن هنالك القليل مما يمكن لبلد ناٍم أن يفعله بمفرده للتصدي للمحركات الجوهرية لتغير المناخ دون  -107
عض قيادة عالمية، وبخاصة من البلدان الملوثة الرئيسية، فإنه يتوجب عليه أن يكون قادرا على التصدي لب

مظاهر الهشاشة بصورة أكثر مباشرة. ومنها على سبيل المثال، أحد محركات الهشاشة الريفية، وبخاصة 
الفقر الريفي، قد يكون التنافس على األراضي في غياب وجود مسح لملكية األراضي أو سجل لها، أو بين 

تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي مربي الماشية والمزارعين. وفي هذه الحالة، فإن االستجابة السياساتية قد 
على صكوك ملكية األراضي أو تحسين التكنولوجيا التي يستخدمها مربو الماشية، على التوالي. ومن بين 
المحركات األخرى للهشاشة التي تتطلب استجابات أخرى: الفساد الرسمي الذي يقوض الفرص 

لتغلب عليها من خالل اإلصالح الحكومي، االقتصادية، ويعيق التجارة، ويخلق توترات مجتمعية يمكن ا
في حين يمكن الحد من الفقر الناجم عن عدم قدرة المزارعين على نطاق صغير على إيصال منتوجهم إلى 

 األسواق عبر تحسين البنى التحتية والروابط مع األسواق.

تية فيها، أو أن البنى وتثير هذه األمثلة تساؤال آخر: هل كانت الدولة هشة بسبب لنقل رداءة البنى التح -108
التحتية كانت رديئة ألن الدولة كانت هشة؟ فبعض التحديات ومنها البنى التحتية، وتشريعات إيصال 
الخدمات وما إلى ذلك، هي ضمن السيطرة المباشرة للدولة. إال أن التطرق إلى غيرها مثل تغير المناخ 

ين تخلقان الهشاشة. ولكن ذلك ال يعني بأن بصورة مباشرة قد يكون أكثر صعوبة. ومع ذلك فإن الحالت
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هشاشة الدولة هي ظرف نهائي ال يمكن التعافي منه. وال يعتقد صندوق السالم بمبدأ فشل الدولة الذي 
يعني بأنه ما من طريق للتعافي، فالبلدان يمكن أن تتحرك، وهي تتحرك بالفعل صعودا وهبوطا على طيف 

لفعل، إال أنها ال يمكن أن تكون فاشلة تماما بحيث ال تمتلك أي أمل الهشاشة. وقد تكون دولة ما هشة با
 في التحسن.

وذلك االعتبار بالذات هو ما حث الصندوق على إعادة تسمية مؤشر البلدان الفاشلة ليغدو مؤشر البلدان  -109
 ، كانت سيراليون قد خرجت للتو من حرب2005الهشة. وكان مثال سيراليون واضحا للغاية. ففي عام 

أهلية وصنفت على أنها من البلدان العشرة األوائل في أول مؤشر للبلدان الفاشلة. وفي الوقت الحالي، ال 
األمر على أنها لم تعد في عداد الدول العشر األولى، ال بل أنها خرجت من فئة التحذير على  يقتصر

نهيارات الطينية الكارثية التي مؤشر البلدان الهشة. وعلى الرغم من التفشي المنهك لفيروس اإليبوال ولال
عاما. ومع قولنا هذا، فإن االنتقال من هشاشة  12وقعت فيها، إال أنها أحرزت تقدما متينا على مدى 

الدولة عملية طويلة ومحفوفة بالمخاطر، وهي غير خطية. ومن هنا تأتي أهمية استخدام البيانات لتتبع 
نها مؤشر الدول الهشة. ويمكن استخدام هذه البيانات أيضا التوجهات طويلة األمد مثل تلك التي يفصح ع
 كمنصة الستجابة سياساتية مستنيرة ومستهدفة.

من ناحية الممارسة العملية، هنالك نزعة الستخدام البيانات التي يولدها مؤشر الدول الهشة بصورة تفاعلية  -110
في المبادرات اإلنمائية وتحديث وبناءة: من قبل الحكومات ووكاالت المعونة وذلك لقياس مساهماتها 

المجاالت األخرى التي تحتاج للتنمية أو للدعم، ومن قبل القطاع الخاص والمؤسسات المالية، ال لتقرير 
نما أيضا لكيفية قيامها بذلك بأسلوب  فيما لو كانت ستستمر أو ستعمل في بلد ما أو ال بالضرورة، وا 

في إجراءات التخفيف المالئمة. واألهم من ذلك أن مستنير يأخذ بعين الحسبان المخاطر وينظر 
الحكومات قد استخدمت هذه البيانات للوصول إلى فهم أفضل للتحديات وكيف يتم التصدي لها، وكذلك 

 استخدمتها مجموعات المجتمع المدني المحلي كأداة الستقطاب التأييد لإلصالح.

نما ال بد منها لكي تستنير بها وبطبيعة الحال، فإن البيانات وحدها ال تحل جميع مشا -111 كل العالم. وا 
السياسات بصورة فعالة. وبهذا المفهوم، فإن الهشاشة هي مجرد جزء من القصة، وأما الجزء الهام اآلخر 
من المناقشة فهو القدرات والصمود، والفهم والقياس التي بقيت بدائية نسبيا. ويأمل صندوق السالم في 

ر إلى بلد ما من وجهة نظر الهشاشة فقط يشابه النظر إليه ببعدين، في حين تغيير هذا الوضع، ألن النظ
 أن استخدام قياس أفضل للصمود يوفر صورة متعددة األبعاد بحق.

كذلك فإن صندوق السالم يخطط أيضا لترفيع دور التكنولوجيا في قياس الهشاشة والصمود. وقد بدأ  -112
الهشاشة على بعض المناطق أكثر من بعضها اآلخر،  باستخدام وضع الخرائط لتعزيز فهم سبب تأثير

ولتحديد البؤر الساخنة للنزاعات. كذلك فقد بدأ أيضا باستخدام تحليل الشبكات االجتماعية، للوصول إلى 
استجابات أكثر فعالية وآنية للنزاعات أو حاالت عدم االستقرار على المستوى المجتمعي. وهو مازال يعمل 

ن له أن يستخدم القوة الهائلة لوسائل التواصل االجتماعية للوصول إلى تحليل على السؤال كيف يمك
 أفضل لديناميات الهشاشة والنزاعات في الوقت الفعلي.

واألهم من ذلك، فإن صندوق السالم يدرس كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي المتطورة لتحديد  -113
مجال الهشاشة. وبما يتعدى ذلك، الختبار االستجابات التوجهات التي لم يتم اكتشافها فيما مضى في 
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السياساتية لما قد يرقى لمستوى اختبار استثمار مخصص أو خيار سياسي في المختبر قبل طرحه في 
 الميدان.

ن األكثر جوهرية، هو أن صندوق السالم ينظر في النموذج األساسي الذي يقوم عليه مؤشر الدول  -114 وا 
هر من مظاهر عمل الصندوق، أال وهو الدولة القومية. فمع أن الهشاشة الهشة نفسه، وربما كل مظ

والصمود يناقشان على الغالب بمفهوم الدولة الوطنية، فإن قضايا الهشاشة والصمود في الحقيقة ال تعرف 
أي حدود، وهي على الغالب عابرة للحدود أو إقليمية بطبيعتها، وبصورة معكوسة، فقد تتفاوت بصورة كبيرة 

من البلد الواحد. وبالفعل فإن مستوى الهشاشة في بلد ما هو الوسطي الوطني الذي ال يعكس الفوارق ض
بين المناطق الحضرية والريفية في هذا البلد، وهو اعتبار هام في الوقت الذي تلعب فيه المراكز الحضرية 

الهشاشة والصمود وجهة  وبصورة متزايدة دورا طاغيا وهاما. ويوفر رفع سوية التحليالت لوصف كل من
نظر متعددة األبعاد. وبصورة مشابهة، فإن تفادي النموذج األساسي للدولة القومية عند إجراء هذه 

 التحليالت ومناقشة الهشاشة والصمود سيعتبر قفزة مذهلة إلى األمام.

ى أي أمل في الختام، ال بد من مناقشة هشاشة الدولة بصورة جدية وصريحة إذا ما أردنا الوصول إل -115
لتحسين ظروف سكان العالم، وبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائه. وال بد لهذه المناقشة من أن تكون 
موضوعية وتستند إلى معلومات قابلة للقياس، لضمان االستجابات السياساتية المتينة، والمستهدفة 

 البيانات.والمالئمة، وأما السبيل إلحراز هذا الهدف فهو من خالل نهج مستنير تقوده 

تساءل فيما لو كان صندوق السالم قد حدد حلوال لبعض المشاكل المخصوصة وطور  منسق النقاش -116
 قاعدة بيانات للدالئل الخاصة بالحلول الناجحة الماضية.

بأنه، ومع أن البيانات يمكن أن تستخدم لتحديد التوجهات غير الملحوظة سابقا،  قال MESSNER السيد -117
ميات هائلة من البيانات التي ال بد من غربلتها يجعل من الصعب تحديد توجهات إال أن حقيقة وجود ك

مخصوصة. وبهذا الصدد، فإن الذكاء االصطناعي أثبت أنه فعال للغاية. ومن جهة أخرى، يمكن 
استخدام البيانات للتثبت من صحة االستجابات السياساتية لجملة من المشاكل. ويمكن استخدامها الحقا 

 الرصد والتقييم، لتقرير فيما لو كانت االستجابات السياساتية فعالة، ولفهم ما الذي ينجح.لعمليات 

تبقى "كلمة بذيئة" ألنه وبحسب اعتقاده تسمى البلدان  قال بأن الهشاشة )جنوب أفريقيا( SELEKAالسيد  -118
لحكومات تستشار دوال هشة بدون األخذ بعين االعتبار مستوى قدرتها وصمودها. وتساءل فيما لو كانت ا
 بهذه المسألة وذلك بغية جعلها توافق على وضع البلد والحاجة لخيارات سياساتية للحل.

أن القدرة والصمود هما مفتاح عكس التوجهات طويلة األمد التي يظهرها  وافق على MESSNER السيد -119
الخصوص مؤشر الدول الهشة، والذي يعكس أساسا مستويات الهشاشة فقط. ويصح ذلك على وجه 

بالنسبة لبلد كجنوب أفريقيا حيث ساء الوضع بصورة كبيرة في األعوام العشر الماضية لجهة الهشاشة 
 ولكن البلد يمتلك قدرات وصمودا هائلين.

نما يأمل بأن تتعلم الحكومات من  وال -120 يتوقع صندوق السالم بالضرورة أن توافق الحكومات على نتائجه، وا 
بها القرارات بصورة أفضل. فعلى الرغم من أن حكومة كينيا، على سبيل هذه البيانات، لكي تستنير 

المثال، لم توافق على بعض نتائج صندوق السالم، إال أن ما نجم عنه من مناقشات قد وفر فرصة مرحب 
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بها لالنخراط مع أصحاب المصلحة، وحكومة كينيا والمجتمع المدني فيها، لرسم سبيل مشترك للمضي 
 ن االستجابات السياساتية.قدما نحو تحسي

أشاد بالمظهر المتعدد األبعاد لعمل صندوق السالم على الهشاشة. ولكن وبغض  )الهند( SHAIKالسيد  -121
النظر عن ذلك، فإن مقولة أن كل بلد تقريبا هش يعني إلى حد ما ضياع التفريق النوعي بين الهشاشة 

مؤشرا ومن تم تجميع هذه المؤشرات يجعل  12المنخفضة أو المرتفعة. عالوة على ذلك، فإن استخدام 
وكيف يقوم صندوق السالم بتصنيف البلدان الهشة سياسيا مقارنة بتلك منها أقل قيمة عند اتخاذ القرارات. 

التي تعاني من الهشاشة الجغرافية أو المناخية، وذلك بغية ضمان الحصول على استجابات مالئمة؟ وهل 
أكثر عمقا لألنماط المخصوصة للهشاشة بحيث نتمكن من الوصول  من المعقول أن نصل إلى مناقشة

إلى مثل هذه الفوارق؟ وأخيرا، إلى أي مدى يتوجب أن تكون البلد هشة لكي يطلق عليها لقب "جمهورية 
 الموز"؟

بعدم التجميع مأخوذة بعين االعتبار بصورة جيدة. وأن مؤشر  متعلقةالبأن النقطة  قال MESSNER السيد -122
مؤشرا منفصال بشأن المظاهر  12الهشة يعطي درجة رئيسية لكل بلد ولكن في واقع األمر هنالك الدول 

المختلفة للهشاشة، مثل شرعية الدولة وانعدام المساواة االقتصادية. ومن هذا المنظور، يتوجب على الناس 
تؤشر بصورة فعلية لألداء  أن ينظروا إلى المؤشرات بصورة إفرادية ألن الدرجة النهائية قد تكون مضللة وال

اإلجمالي للبلد. كذلك فإنه من الهام النظر بصورة أوثق في التوجهات طويلة األجل أكثر من مجرد 
التصنيفات السنوية. فإذا تحسن وضع بلد ما من عشرة إلى اثنين وعشرين على مدى خمس سنوات يمكننا 

قل بلد من المرتبة التاسعة عشر إلى المرتبة أن نتوقع وبثقة أن يستمر في التحسن، في حين إذا ما انت
 الثانية والعشرين في نفس اإلطار الزمني فيجب النظر إلى ذلك بقلق.

وأما ما يتعلق "بجمهوريات الموز"، فقد كان متفائال إلى حد كبير بأنه ما من بلد فاشل إلى األبد، فالبلدان  -123
 سابقا مثال جيد على ذلك. يمكن لها وبالفعل أن ترتد وتتحسن. وسيراليون كما قال

تساءل فيما لو كانت الهشاشة أقصر الطرق إلى الفشل وعن أفضل طريقة لتجنب  )األردن(ت بريزاالسيد  -124
كون الدولة دولة هشة. كذلك تساءل أيضا كيف يتم تصنيف بالده نظرا للضغوطات التي ترزح وسائل 

بالمائة من  25ليون الجئ )حاليا حوالي م 1.3كسب العيش وقطاعي الصحة والتعليم تحتها بسبب وصول 
إجمالي سكان األردن(. إال أنه وفي أوروبا، التي تعد أقوى بكثير اقتصاديا من وجهة نظر البنى التحتية، 

ومع ذلك فقد استدعى األمر رد فعل كبير. ماهي درجة  40 000كان عدد الالجئين منخفضا ال يتجاوز 
 ل خارج سيطرة بلد ما بالكامل؟الهشاشة التي ينطوي عامل من العوام

بأن أحد المظاهر األساسية للهشاشة هو أن البلدان ليست سيدة مصيرها بصورة  قال MESSNER السيد -125
مطلقة ولكنها دائما عرضة لضغوطات خارجية من نوع ما. ووصول عدد كبير من السكان المهاجرين إلى 

ثر تغير المناخ هو مصدر هائل للهشاشة ومن بلد مثل األردن أو كينيا أو الصومال أو أوغندا، أو أ
الواضح أنه ليس من صنع البلد نفسه. واستخدام البيانات كي تستنير بها االستجابات السياساتية بصورة 
أفضل هو أحد السبل للوقاية من االنزالق من الهشاشة إلى ما يسميه هشاشة أكبر، مقارنة بالفشل، ولكن 

 ت خارجية ال بد من التعامل معها.على الدوام سيكون هنالك ضغوطا
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)نيجيريا( أثار مسألة النزاعات المكثفة بين المربين والمزارعين في شبه أقاليم أفريقيا  OGBEHالسيد  -126
الغربية. وتسرعت بعض التقارير اإلعالمية في الخروج بنتيجة مفادها أن حركة المربين نحو السواحل بحثا 

سلمة نيجيريا. ولم يكونوا واعيين بأن العديد من هؤالء المربين ليسوا عن حفر المياه والمياه هو محاولة أل
بالضرورة مسلمين. فالتحدي في إقليم أفريقيا الغربية كان في التطرق بصورة سريعة لمشكلة الرعي في 

كيلومترا في السنة، ونتيجة لذلك فإن  1.5صيغتها الحالية. إذ تتسع الصحراء الكبرى جنوبا بمعدل يقارب 
لقطعان في أفريقيا الغربية لم تعد تتمتع بأي وصول للمياه، وعليها أن تتبع مسارات بمسافات هائلة، وأن ا

تقطع في بعض الحاالت مئات الكيلومترات من بلد إلى آخر. وقد وصل إنتاجها من الحليب إلى صفر 
لعديد من البلدان المعنية. بالمائة بين األطفال في ا 37تقريبا، مما نجم عنه معدل سوء التغذية يصل إلى 

ما هو الدعم الذي يمكن للصندوق أو لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أن توفره لبرنامج جديد يتم 
 وضعه لتطوير حفر المياه وموارد المياه بحيث ال يضطر المربون للهجرة من مكان إلى آخر؟

ى هذا الموضوع إال جزئيا، ولكن كل التعليقات اقترح بأن الصندوق ال يمكن له أن يجيب عل الحوار منسق -127
 .بشأن الحلول الواردة لمثل هذه األوضاع هي موضع ترحيب

بأن الوضع الحالي للنزاعات بين المربين/المزارعين في نيجيريا تظهر ما يمكن  قال MESSNER لسيدا -128
بالقوة في إطار أن يحدث عندما تنظر جهات خارجية على وجه الخصوص لنزاع ما وتحاول أن تصنعه 

معين، فالمربون مسلمون، وبالتالي بدا هذا النزاع أن يكون له بعد ديني. ولكن وعندما أشير إلى أن بعض 
المزارعين من المسلمين أيضا، قالوا إذن ال بد للنزاع من أن يكون إثنيا. وفي واقع األمر، فإنه ليس بأي 

األراضي. وال بد من وجود فهم دقيق للمحركات منهما، فالمحرك الجوهري األساسي كان التنافس على 
الجوهرية للنزاع أو الضغوطات إذا كنا نأمل للتطرق لها بصورة مالئمة. فلو اعتبر النزاع بين المزارعين 
والمربين على أنه نزاع ديني أو شكل من أشكال االنتفاضة، فإن االستجابة السياساتية له ستكون مجابهة 

حل لم ينجح، ألنه كانت االستجابة الخاطئة على مشكلة خاطئة. والحل الوحيد التطرف العنيف، ولكن ال
هو في تقدير المشكلة بصورة موضوعية ودقيقة، وباستخدام البيانات ضمن إطار متين، يمكن عندئذ 

 تشخيص المشكلة بصورة موضوعية وتنفيذ االستجابة السياساتية الصحيحة.

الهشة ومؤشرات الضعف الموجودة. لفرق بين مؤشر الدولة تو( تساءل ما اا)فانو  KOUBACKالسيد  -129
وكذلك تساءل أيضا فيما لو كان تغير المناخ أحد العناصر التي تؤدي إلى اعتبار بلد ما دولة هشة. 
وفيما لو كان مؤشر واحد أو مؤشرين من المؤشرات االثني عشر كافيًا لوصف بلد ما على أنها دولة 

 هشة.

ـأنه، وفيما يتعلق بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، فإن بعض المشاكل ليس بـ قال MESSNER لسيدا -130
ضمن قدرة البلد التأثير عليها أو تغييرها ولكنها تبقى مصدرا للضغط. من هذا المنظور، فإنه من الهام 
 فهم أي من بين المشاكل يمكن التطرق لها وأي منها تتطلب إجراءات التخفيف. وفيما يتعلق بالمؤشرات
االثني عشر، وفيما لو كان باإلمكان اعتبار واحد أو اثنين منهما رئيسيًا، فليس هنالك الكثير من الفرق 
في كيفية ارتباط كل مؤشر منها باألداء العام للبلد، ألنها كلها تغطي جملة من العوامل المختلفة، ولكن 

 طفيفة. شرعية الدولة والمظالم الجماعية مؤشران يحمالن داللة أكبر بصورة
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)زامبيا( تساءلت إلى أي حد كان صندوق السالم يعمل بصورة وثيقة مع البلدان التي   SILIYAالسيدة -131
تواجه وضعا من أوضاع الهشاشة وتتطلع لحلول سياساتية آنية أو على المدى المتوسط والطويل. وذلك 

االجتماعية على شبكة لمساعدتها على تجنب وضع إعالمي سيء في السياق الحالي من وسائل التواصل 
اإلنترنت. فزامبيا، على سبيل المثال، تعرضت لهجمة صحفية في أعقاب إعالنها بأنها سوف تسمح فقط 

 2016بصادرات الذرة المدارة للبلدان المجاورة في اإلقليم بعد أن عانت من آثار ظاهرة النينيو في عامي 
نتاج وتتطلب بعض الحلول المتوسطة إلى . ومع أن المشكلة كانت بوضوح نتيجة لقضايا اإل2017و

 طويلة األمد، إال أن القرار اآلني كان ال بد من اتخاذه بسبب وضع الهشاشة الذي كان البلد يواجهه.

بأنه من الهام التركيز على الهدف في نهاية المطاف ووضع أولويات لالستجابات  قال MESSNER لسيدا -132
ا قد تفكر فيه وسائل اإلعالم بشأن اتجاه معين. ومن الهام اإلبقاء السياساتية الفعلية عوضا عن التفكير بم

 على الموضوعية واتباع سياق اإلجراءات التي تقترحها البيانات المجموعة.

على هذه المحاضرة المثيرة لالهتمام للغاية التي تؤكد على  MESSNER لسيداشكر  النقاش منسق -133
لعاملة في مجال التنمية: وهو أهمية استخدام البيانات مظهر رئيسي من المظاهر الخاصة بالمنظمات ا

 التخاذ القرارات بشأن سبيل المضي قدما.

 طويل األمد من الهشاشة إلى الصمود - الجلسة التفاعلية األولى

ب سكرتير الصندوق( عّرف بمنسق الجلسة التفاعلية السيد )القائم بأعمال مكت SKINNERالسيد  -134
Périn Saint-Angeلدائرة البرامج في الصندوق. لرئيس المساعد، نائب ا 

 االستثمار في الصمود. :تم عرض فيديو وثائقي عن إثيوبيا -135

: السيد المؤلف منفريق النقاش، بب بالمشاركين في الجلسة التفاعلية وقام بالتعريف رحّ  الجلسة منسق -136
Helder  da  Costa، عة؛ معالي السيد سعيد األمين العام ألمانة مجموعة الدول الهشة السبع الموس

، وزير الزراعة والري في الصومال؛ السيدة ماجدة مشيك، رئيسة دائرة البرامج في وزارة الزراعة عيدحسين 
وشمال  ىشعبة الشرق األدنفي ان، نلبل برنامج القطريالجمهورية اللبنانية؛ والسيد طارق قطب، مدير الفي 

القائم بأعمال مدير البرنامج القطري للصومال في  ،Kaushik Baruaأفريقيا وأوروبا في الصندوق؛ والسيد 
 في الصندوق. وشمال أفريقيا وأوروبا ىشعبة الشرق األدن

فمما ال شك فيه أن الهشاشة  .واستذكر أنه من الضروري تحسين فهمنا للعالقة بين الهشاشة والفقر والجوع -137
النزاعات اندالع المساواة يمكن أن تؤدي إلى تخلق الجوع والفقر والهجرة، ولكن الفقر والجوع وانعدام 

وانعدام االستقرار. وكما أظهرت محاضرة الصندوق، فإن الهشاشة أمر معقد، ويؤثر على الجميع ويتفاوت 
على بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، فإن  من بلد إلى آخر. ومع ذلك، وبناءً 

بالمائة من سكان العالم.  20مليار شخص، أي  1.4ت موطنا لحوالي كان 2015االقتصادات الهشة عام 
مليار شخص أو ما يعادل نصف سكان العالم  3.34 تأثرالماضية،  ةوعلى مدى السنوات الخمس عشر 

شكال آخر من أشكال الهشاشة. وأما تقديرات األثر االقتصادي العالمي للعنف و/أو  يعتبربالعنف، والذي 
بالمائة من الناتج المحلي  13.3ترليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  13.6حدود النزاعات فكانت ب

ن، وبخاصة النساء واألطفال، األكثر عرضة للخطر. وبالتالي فإن ياإلجمالي العالمي، مع كون المدني
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 ، التعريف بمجموعة الدولda Costaالهشاشة موضوع يثير قلق الجميع. وللبدء بالمناقشة طلب من السيد 
 الهشة السبع الموسعة ومهمتها.

قال بأن مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة هي منتدى  )أحد أعضاء فريق النقاش( da Costa السيد -138
في ديلي  2010يتألف من عشرين بلدا من البلدان الهشة والخارجة من النزاعات. وأنها أنشئت عام 

عقد الحوار الدولي لبناء السالم وبناء الدول. ومبدئيا كانت تضم سبعة بلدان فقط عند  ،ليشتي-تيمور
وتقودها مبادئ الطوعية والتضامن والتعاون، وقد اكتسبت هذه البلدان العشرين الزخم وغدت مستقطبة 

السادس عشر الخاص بالسالم والعدالة والمؤسسات القومية.  ةرئيسية للتأييد لهدف التنمية المستدام
يمّكن الدول األعضاء فيه من تشاطر خبراتها بشأن السالم وبناء الدول،  وبالفعل فإنه منبر فريد من نوعه

ويطور ما كان يصطلح على تسميته بالتعاون بين دولة هشة وأخرى بهدف تخليصها من الهشاشة نحو 
الصمود. وبالتالي، فإن موضوع "من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد" له أهمية خاصة. وبهذا الصدد، 

ى أنه وعلى الرغم من أن الصومال تعد من البلدان الفاشلة حسب وصف البعض، فإن عقلية أشار أيضا إل
شعبها عقلية تتسم بقدر كبير من الصمود. وقد عّرف أول اجتماع وزاري لمجموعة الدول الهشة السبع 

اء السالم الهشاشة على أنها فترة تفتقر فيها الدولة إلى القدرة على توفير خدمات بن ،2011الموسعة عام 
 وبناء الدولة لمواطنيها في أوضاع ما بعد النزاعات.

من سنة اندالع الحرب األهلية، فإن المحركات  27التفت إلى السيد عيد ليوضح أنه وبعد  منسق الحوار -139
األساسية للهشاشة في الصومال والتحديات الرئيسية المرتبطة بتلك األزمة هي ما كان يعيق التنمية 

 لبالد.المستدامة في ا

)أحد أعضاء فريق النقاش( أشار إلى أن المحركات األساسية للهشاشة في الصومال شملت عيد  السيد -140
السكان المشردين داخليا والالجئين الذين مازالوا خارج البالد، وتفاقمت بسبب تكرار موجات الجفاف. 

ن، إلى وجود حاجة إلى ما وأشار تقدير حديث للجفاف أجرته وزارة التخطيط، بالتعاون مع شركاء دوليي
. والنهران 2016مليار دوالر أمريكي للتعافي من الجفاف الذي ضرب البالد عام  1.5يقدر بحدود 

األساسيان اللذان كانا يشكالن المصدرين الرئيسيين للري في البالد استنزفا تماما. وباإلضافة إلى ذلك، 
ر شبه الكامل للبنى التحتية الزراعية فيها. ولكن هنالك تواجه البالد إرث ما بعد النزاع المتمثل في التدمي

فرص أيضا. فبعد عشرين عاما من الحرب األهلية والفوضى، هنالك حكومة قوية تتمتع بالشعبية انتخبت 
في العام الماضي ولديها برنامج واسع لنشر اإلصالح في جميع القطاعات، بما في ذلك األمن، وسبل 

جية والقدرة المؤسسية. وأعطت المنظمات متعددة األطراف والمؤسسات المالية العيش، والقطاعات اإلنتا
مؤشرات إيجابية، ومن ضمن هذه المؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن نظام المالية 

عد العام بدأ يستعيد عافيته من جديد. والمفاوضات جارية حاليا مع الصندوق الستئناف عملياته في البالد ب
غياب طويل. وشعب الصومال ينبض بالحياة في الشتات وهو شعب يتمتع بروح المبادرات الخالقة. كما 

ماليين  10أن لديها موارد زراعية هائلة، بما في ذلك أكبر تعداد من رؤوس اإلبل في العالم، وحوالي 
قيا، مع احتياطات هكتار من األراضي الصالحة لجميع أنماط الزراعية، وأطول شريط ساحلي في أفري

كبيرة جدا لألسماك. وبعد سنوات من الحرب األهلية، يعتقد بأنه، ومع الصمود في العديد من المجاالت، 
 وبمساعدة الشركاء الدوليين، فإن الصومال ستكون قادرة على الوقوف على قدميها من جديد.
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نما هو وضع أشار إلى أن الهشاشة ليست بالوضع النهائي الذي ال يمك منسق الجلسة -141 ن الخالص منه، وا 
يمكن التغلب عليه إذا ما توفر االلتزام. والصندوق على أهبة االستعداد للمساعدة في مثل هذه الجهود. 

 وطلب من السيدة مشيك، وصف الوضع في لبنان.

 )إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن المشاكل الهائلة التي تواجهها المناطق الريفية في مشيك السيدة -142
لبنان تتضمن التهجير الداخلي، الذي أدى إلى زيادة إضفاء الطابع الريفي على المدن، الذي تسبب به 
االفتقار إلى المركزية. كما أن تغير المناخ من القضايا األساسية التي تؤثر على القطاع الزراعي. فعلى 

وهنالك بعض التصحر. كما بالمائة  40مدى السنوات األربع الماضية، تراجع الغطاء الثلجي بحوالي 
خلقت األزمة في الجمهورية العربية السورية المزيد من المشاكل، بما في ذلك حظر النقل بين لبنان 
والجمهورية العربية السورية ومنطقة الخليج، والذي أثر على وجه الخصوص على الصادرات من 

وريين في لبنان من العبء الحاصل على المنتجات الزراعية. كما زاد العدد الكبير جدا من الالجئين الس
استخدام الموارد الطبيعية. وهنالك تحديات أخرى تتمثل في تهديد األمن في لبنان من قبل إسرائيل، األمر 

 الذي أدى إلى انخفاض االستثمار في البالد، وبخاصة في القطاع الزراعي.

تألفت حافظة الصندوق في  2017-2008قال بأنه وبين عامي  )أحد أعضاء فريق النقاش( قطب السيد -143
نشاء مركز لخدمة المزارعين. وقد رفدت هذه الحافظة عام  لبنان من مشروع واحد فقط لحصاد المياه وا 

بمنحة للزراعة الذكية من حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.  2013
ة من الالجئين السوريين، حيث وصل تعداد الالجئين إلى وتفاقمت الهشاشة في البالد بسبب األعداد الكبير 

معدل مقلق للغاية وهو الجئ واحد لكل خمسة من المواطنين اللبنانيين. وعلى الرغم من أن بعض هؤالء 
الالجئين من العمال المهرة، فإن بعضهم اآلخر لم يكن كذلك، وانخرط بعضهم في أنشطة غير قانونية بما 

أدى إلى إثارة مشاكل جدية للمجتمعات المضيفة، عالوة على المشاكل العابرة  في ذلك التهريب الذي
للحدود. وقد كان الوضع بالنسبة لبعثات الصندوق صعبًا للغاية بسبب كل من القضايا األمنية واإلدارية، 

، عندما كان من الصعب للغاية الحصول على تراخيص إدارية 2016و 2014وخاصة خالل الفترة بين 
 روعات.للمش

تساءل عن النهج التي تم تبنيها في الصومال للتغلب على التحديات التشغيلية، وبخاصة  منسق الحوار -144
 التأخيرات اإلدارية.

)أحد أعضاء فريق النقاش( أعطى موجزا لخطط االستصالح الطموحة للحكومة إليصال عيد  السيد -145
لسكان استعادة أراضيهم. وهنالك برنامج المساعدات وللتغلب على المعوقات البيروقراطية بحيث يمكن ل

إلصالح األراضي يتم تنفيذه لتحري األخطاء وتصحيحها. وهي األخطاء التي وقعت خالل فترة الحرب 
 األهلية، حيث كان هنالك نزاع على األراضي.

وصف خبرته كمدير للبرنامج القطري في الصومال، في  BARUAطلب من السيد  منسق الحوار -146
 السلطات والمجتمعات في البلد لتطوير بيئة تمكينية يمكن ضمنها اتخاذ اإلجراءات الالزمة.االنخراط مع 

ة ولكيفية بناء الصمود كان قال بأن فهم الصندوق للهشاش )أحد أعضاء فريق النقاش( BARUA السيد -147
يرة من نطاق متسقا للغاية مع ما قاله السيد عيد. فعلى مدى السنتين الماضيتين، وّسع الصندوق بصورة كب

عملياته في الصومال. وعلى الرغم من أنه لم يكن باإلمكان الوصول إلى الموارد النظامية من خالل نظام 
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تخصيص الموارد على أساس األداء، استخدمت األموال التكميلية لتصميم برامج جديدة وللتطرق لألسباب 
بعاد، ومعقدة إال أن بعض أسبابها الجذرية للهشاشة. وعلى الرغم من أن الهشاشة كانت متعددة األ

األساسية تكمن ضمن نطاق عمل الصندوق. فعلى سبيل المثال، وعند توفير المساعدة إلعادة إعمار 
وتشييد البنى التحتية في بعض مناطق البالد، وبخاصة في الجنوب، بدأت تظهر بعض القضايا الخالفية، 

ية ومن سيتمتع بفوائدها. وقبل بدء العمل، قام بما في ذلك مثال من سيسهم في صيانة البنى التحت
الصندوق بوضع خرائط شاملة لجميع القبائل في المنطقة. وكانت البنى التحتية التي جرى تطويرها مدارة 

فوائدها بصورة عادلة بين العشائر، في نهج فريد من نوعه إلدارة البنى  ووزعتمن المجتمعات المحلية 
ي الصومال. وهنالك عنصر هام آخر في مشروعات الصندوق، أال وهو إدماج التحتية التي تم تشييدها ف

المكونات لبناء السالم في إدارة البنى التحتية. وتضمنت اإلجراءات المتخذة التواصل مع المجتمعات 
المحلية فيما يخص السالم والمصالحة الوطنية. وعلى سبيل المثال، فقد تم تقديم قناة من القنوات على 

تمثل مصلحة مشتركة لجميع المجتمعات التي تعيش على طولها، مما ساعد في إيجاد خليط من أنها 
 المجتمعات تتشاطر مصلحة مشتركة.

 الحاضرين إلى طرح األسئلة والتعليقات. دعا الجلسة منسق -148

رحبت باألولوية التي يوليها الصندوق لقضية الهشاشة والصمود من منظور  )فرنسا( GICQUEL السيدة -149
تراتيجي ومالي، وخاصة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء المنقح. كذلك قالت أنها اس

أولوية لفرنسا أيضا، حيث أنه تم حديثا تطوير استراتيجية جديدة لالستجابة للهشاشة والمصادقة عليها مع 
التمويل المخصص  تحالف الساحل. وتسعى هذه االستراتيجية الستهداف المشاكل اإلنمائية ولمضاعفة

للتطرق للهشاشة. ورغبت في اإلدالء بثالثة تعليقات، وهي أسئلة من نوع ما، بشأن المشاكل التي يواجهها 
تنفيذ البرامج. أوال، ومع أنها ترحب بسياسة الصندوق بشأن االنخراط، والتي تتصور تبسيط العمليات 

ق النقاش كيف يمكن لهذه األهداف الجديدة أن واإلجراءات لتحسين القدرة االستيعابية، سألت أعضاء فري
تتحقق مع مثل هذه اإلجراءات المبسطة. ثانيا، ما هي الوسائل لردم الفجوة بين المساعدة اإلنمائية 
والمساعدة التي يوفرها الشركاء آخرون، على شاكلة برنامج األغذية العالمي؟ وأخيرا، كيف يمكن التركيز 

 ايا االستراتيجية األساسية لتمكين النساء والفتيات في األوضاع الهشة.بصورة أكثر خصوصية على القض

طلب من السيد عيد، التعليق على الطريقة التي تعيق بها قضية القدرة االستيعابية قدرة منسق الجلسة  -150
حكومته والمجتمعات والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني على استيعاب الموارد المتاحة لتيسير التحول 

 الصومال. في

)أحد أعضاء النقاش( أجاب قائال بأن مسألة القدرة على استيعاب المعونة الدولية هي بمثابة  عيد السيد -151
التساؤل من يأتي أوال الدجاجة أو البيضة. فالشركاء الدوليون ملزمون بمساعدة البلدان الهشة لتطوير 

لمساعدة مشروط بوجود القدرة االستيعابية قدراتها على استيعاب األموال التي يوفرونها. إال أن توفير ا
الضرورية، وستبقى البلدان الهشة عاجزة إلى أن يوافق الشركاء الدوليون على بناء قدراتها بصورة متدرجة 
بحيث يمكن نقل تنفيذ المشروعات إليها، عوضا عن إبقائها خارج نطاق الوكاالت المنفذة. وقال أن 

لي تركيزا كبيرا لبناء قدرات مؤسساتها بحيث يمكن للبالد بصورة الحكومة االتحادية في الصومال تو 
متدرجة أن تغدو قادرة على تنفيذ البرامج واسعة النطاق. وأضاف قائال بأن مشروعات الصندوق تنسجم 
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بصورة كاملة تقريبا مع خطة التنمية الوطنية حيث يولى تركيز كبير للمشروعات اإلنمائية طويلة األمد في 
 الستجابة اإلنسانية والطارئة.مجاالت ا

فيما يتعلق بقضية النساء والهشاشة.  وصف خبرتها في لبنان، طلب من السيدة مشيكمنسق الجلسة  -152
وأشار إلى النساء يتحملن عبء التحديات في الدول الهشة، ويلعبن في نفس الوقت دورا رئيسيا في إحداث 

 التحديات الشاملة التي تواجهها.التغيير الضروري وخلق قدرة األسر على التغلب على 

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأنه، وفي لبنان، يرّكز المرصد الوطني للمرأة في  مشيك السيدة -153
الزراعة والريف، الذي أنشئ بمساعدة إيطاليا، على تمكين النساء الريفيات. وهنالك عدد من الرابطات 

ات النساء الريفيات، التي تتلقى المساعدة إلنشاء المراكز أو الريفية في البالد، وتدعم وزارة الزراعة رابط
لبيع المعدات أو المدخالت لتمكين النساء اقتصاديا، وبخاصة في المناطق الريفية. إال أن القضية 
الرئيسية تتمثل في االفتقار إلى فرص العمل واإلدماج المالئم للنساء في سوق العمل. وعلى الرغم من أن 

ء الريفيات أكثر فعالية بكثير من رابطات الرجال، إال أن العائق األساسي يتمثل في أنهن رابطات النسا
 غائبات عن عملية صناعة القرار السياسي.

قال بأنه ومع االعتراف بالطبيعة متعددة األبعاد للهشاشة، إال أنه أثار  )جنوب أفريقيا( SELEKA السيد -154
تحديدها. وأردف قائال بأن اشتراط توفير المعونة فقط للبلدان سؤاال عن أسبابها الجذرية التي ال بد من 

 التي تمتلك بعض القدرة االستيعابية، سوف يحرم هذا البلد من عنصر من عناصر الصمود.

)األردن( علق قائال بأن المشكلة الرئيسية التي تواجه األردن ولبنان هي التدفق الكبير  بريزات السيد -155
ن مرفق الصندوق لالجئين، والمهاجرين، والتهجير القسري واالستقرار الريفي، لالجئين. وبهذا الصدد، فإ

سيمثل مساعدة كبيرة في ضمان استدامة الخطط الرامية لمساعدة الالجئين والمشردين داخليا. وناشد بمنح 
انية. هذا المرفق المزيد من الدعم لتحسين صمود البلدان المتأثرة، عالوة على المزيد من المعونة اإلنس

وعبر عن امتنانه للصندوق لمنح األردن قرضا بشروط تيسيرية لهذا الغرض وأمل بأن تكون هنالك 
 مساعدة إضافية لتوسيع هذا النشاط.

 بأنه سيتم توفير مثل هذا الدعم. أكد منسق الجلسة -156

 )توغو( قال بأن بالده، كغيرها من األعضاء في الجماعة االقتصادية لدول غرب AGADAZI السيد -157
أفريقيا، غالبا ما تواجه نزاعات بين المربين والمزارعين. وبالتالي فقد نفذت الحكومة مع الجهات الفاعلة 
األخرى خطة تشغيلية إلدارة هجرة الماشية الموسمية. وقد لوحظ تراجع في انتشار النزاعات في السنوات 

ولكن هنالك حاجة للمزيد من األخيرة. وينخرط المربون مع المزارعين في المعامالت االقتصادية، 
الخطوات لضمان توسيع الخطة التشغيلية التي أعدت لتوغو، والتي بدأت تؤتي ثمارها، وتكرارها في بلدان 
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وبالتالي، فقد دعا لدعم بلدان الجماعة من قبل الشركاء التقنيين 

الغاية. وكذلك فقد نفذت الحكومة مشروعا لدعم الفئات السكانية والماليين بغية إعداد إطار لتحقيق هذه 
الضعيفة التي تتأثر بالفيضانات والجفاف لمساعدتها على تنمية صمودها في وجه الكوارث بحيث تغدو 
من الجهات اإلنمائية الفاعلة نفسها. وينخرط برنامج للتنمية المجتمعية، ينفذ بدعم من برنامج األمم 

ائي، في إنشاء البنى التحتية االقتصادية االجتماعية الضرورية في كل بلدة من البلدات المتحدة اإلنم
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لتيسير تنمية الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات، وأيضا لمساعدة النساء ليصبحن أكثر فعالية في 
 أنشطتهن. وناشد الجهات المانحة لدعم هذه البرامج.

ه، وكما تدل عليه الخبرة في كل من أفريقيا وبخاصة في الحظت أن )رواندا( MUKESHIMANAالسيدة  -158
أفريقيا الشرقية، فإن تغير المناخ يتسبب في مستويات عالية من الهشاشة نتيجة لتواتر الجفاف والفيضانات 
واألمراض، وكلها تؤدي إلى تحرك الحيوانات والبشر، عالوة على اندالع النزاعات. وفي رواندا، تحاول 

ها، وبخاصة الصندوق، تصميم البرامج التي تمكن من مساعدة الناس على أن تغدو أكثر الحكومة وشركاؤ 
إنتاجية، على سبيل المثال من خالل التركيز على تكنولوجيات الري الصغيرة ومتوسطة النطاق واإلنتاجية 

وات المتخذة الزراعية والحيوانية. وبعبارة شاملة، هنالك حاجة إلجراءات تأكيدية لتعميم جميع هذه الخط
بغية بناء الصمود في المجتمعات الريفية، مع مكونات قوية للتطرق لقضايا مخصوصة تتعلق بالنساء 

 وعمالة الشباب.

 فريق النقاش لإلجابة على النقاط المثارة. أعضاء ادعمنسق الجلسة  -159

يرت تتعلق أشار إلى أن العديد من النقاط التي أث في فريق النقاش( أحد أعضاء) DA COSTA السيد -160
بالملكية على المستوى القطري، كما تنص عليه الخطة الجديدة لالنخراط في  واإلحساسبالحاجة للقيادة 

مساعدة الدول الهشة، التي تضع خمسة معايير ومبادئ لبناء الدول وبناء السالم، والشرعية السياساتية، 
هذا الصدد، فقد اعتبر أن شركاء التنمية واألمن، والعدالة، واألسس االقتصادية، والعوائد والخدمات. وب

 أخفقوا في استخدام الدعم الموفر لصياغة حوار سياسي على المستوى القطري.

، طورت مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة أداة تشخيصية لتقدير شارة إلى أسباب الهشاشةاإلوب -161
مسة مراحل للهشاشة، وهي: الهشاشة وضعت خمسة معايير لبناء الدولة وبناء السالم على خلفية خ

عادة بناء واإلصالح واالنتقال والتحول والصمود. وأما  المختصر باللغة اإلنجليزية لهذه  االسماألزمة، وا 
"، وتشير أحرفه األولى باإلنجليزية إلى: تقدير للهشاشة، واتفاق واحد، FOCUSالخطة الجديدة، فهو "

عم من الخارج للنظام القطري، ودعم الحوار السياسي. وكلما والخطة واحدة، والحوار القطري، واستخدام الد
 بصورة كاملة. تم تحقيق المزيد في مرحلة الصمود، كلما استطاع البلد التخرج من الهشاشة

، فيما لو كان عملها يتم مع الحكومات. Messnerوأثير تساؤل له عالقة بالمحاضرة التي ألقاها السيد  -162
التي أجرته بلدان مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة قد أجري من قبل  وبالفعل، فإن تقدير الهشاشة

البلدان نفسها واشترك فيه المجتمع المدني والموظفون الحكوميون، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مما 
يعني أن نتائجه كانت تشاركية وأثبت للعالم الخارجي بأن البلد قد يحظى بالسلم بصورة كافية لتدخل 

ينصب على القيادة والملكية للتغلب على التفرقة. وأخيرا،  زستثمرين المحتملين. وبالتالي، فإن التركيالم
استذكر أنه ما من بلد يود أن يبقى هشا إلى األبد وأن الهدف هو التخلص من الهشاشة في أقرب وقت 

ول الهشة، يتوجب عليها أن ممكن. وبالتالي فقد أصر على أنه، وحين توفر الوكاالت الدولية المساعدة للد
 تستخدم نظام البلد نفسه لبناء القدرات الوطنية.

نفسه كان منخرطا في إعداد استراتيجية الصندوق للتطرق  Barua إلى أن السيد مشيرا منسق الجلسة -163
لألسباب الجذرية للهشاشة، وطلب منه إيضاح القضايا التي تنطوي عليها الهشاشة، وما هي وسائل 

 .التطرق لها
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مشيرا إلى مالحظة تولستوي بأن جميع األسر السعيدة  )أحد أعضاء فريق النقاش( BARUA السيد -164
متشابهة، ولكن كل أسرة تعيسة هي تعيسة على طريقتها الخاصة، وقال أنه من غير الممكن التفكير 

نما إلى البلد ان التي تعاني بأسباب جذرية عمومية  للهشاشة. والصندوق لم يعد يشير إلى الدول الهشة وا 
من أوضاع هشة، مما يعني أنه ال يطلق على الدولة لقب هشة، ولكن هذه الدولة المعنية قد تمر بوضع 
تتزايد فيه هشاشتها. وضمن كل بلد أو منطقة مشروع، من الضروري تحديد األسباب المحلية للهشاشة، 

مؤسسية، يفاقمه الهزات الخارجية وهي في معظم الحاالت خليط من النزاعات واالفتقار إلى القدرات ال
وتدني قدرة البلد على االستجابة لمثل هذه الهزات. وتتخذ الهزات الخارجية على الغالب شكل تغير المناخ 
أو كوارث تغير المناخ. وفي هذا السياق، هنالك ثالث مستويات من االستجابة: التصميم والتنفيذ وتوسيع 

األسباب الجذرية للهشاشة ضمن نطاق عمل الصندوق، وبالتالي  النطاق. فالتصميم ينطوي على اختبار
وفيما يتعلق بالتنمية الريفية، فالمطلوب وجود تصميم معمق وبحوث معمقة في مثل هذه المجاالت على 
شاكلة المجتمعات الرعوية، وتقاسم الموارد أو إشادة البنى التحتية. وينطوي الرصد على الحاجة لنظم 

ل وضع الخرائط باستخدام نظام المعلومات الجغرافية، ووضع الخرائط عبر األقمار رصد ابتكارية، مث
عن الحاجة إلبقاء أعيننا  Messnerالصناعية ووضع الخرائط في الوقت الحقيقي لألنشطة. وتحدث السيد 

 على الكرة. ففي األوضاع الهشة، تتغير اللعبة )أو الكرة( بصورة مفاجئة، مما يتطلب حذرا أكبر من
السياقات األخرى، باالستناد إلى رصد مبتكر ورشيق. وأخيرا، وفيما يتعلق بتوسيع نطاق النتائج، من 
الضروري االعتراف بالحدود القصوى لما يمكن للصندوق أن يفعله، مع األخذ بعين االعتبار التمويل 

لمحدودية وبالحاجة المتوفر والقدرات والمعرفة. ففي وضع هش ما، من الهام للغاية االعتراف بهذه ا
للتحرك بما يتجاوزها عبر إرساء الشراكات. ومن األمثلة على ذلك مشروع في الصومال، حيث كان من 
الضروري االنخراط مع الوزارة والمؤسسات الوطنية ونقل الرسالة، التي تقول، أنه وعلى الرغم من إمكانية 

ى المياه، ولكن ومن دون انخراطهم في سالسل بناء قناة إذا ما أراد المزارعون قرب القناة الحصول عل
القيمة، فإن الغاية القصوى ستفشل. ولهذا السبب، فمن الهام، حتى في مرحلة التصميم التحدث إلى 
الجهات المانحة والشركاء اآلخرين ونشر رسالة مفادها أن الصندوق يعتزم بناء القناة، ولكن عليهم أيضا 

لقيمة. ومن الهام بالنسبة للمجتمع الدولي العمل معا على بناء أن يسهموا من خالل بناء سالسل ا
 الصمود.

ا السيد قطب، باعتباره خبيرا في االقتصاد الزراعي في المناطق الجافة والري وتحركات دع الجلسة منسق -165
القطعان في البيئات الرعوية، لإلدالء بوجهة نظره عن كيفية التطرق لمثل هذه القضايا من خالل 

ارات، على سبيل المثال في األراضي القاحلة وشبه القاحلة في منطقة الساحل واألجزاء الشمالية االستثم
 من توغو

وافق على الحاجة إليالء االهتمام لمنطقة الساحل. فالتصحر جاء  (أحد أعضاء فريق النقاش)قطب  السيد -166
راضي وتخصيص نتيجة لتغير المناخ، وعلى وجه الخصوص من خالل االستخدام غير الصحيح لأل

الموارد. وبالتالي فإنه من الهام استراتيجيا أخذ هذه األبعاد بعين االعتبار عند التخطيط وضمان تكرار هذه 
الجهود والبناء على قصص النجاح، مثل حصاد المياه وزيادة العوائد من الزراعة، وتحسين األنماط 

عن مجموعة بعينها. وبالتالي فإنه من المحصولية وتصميم المشروعات لتشمل المجتمع بأسره، عوضا 
الهام بمكان للمشاريع أن تكون شمولية وأن تتفهم أسباب التصحر واالفتقار إلى الموارد، وتعظيم تخصيص 
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الموارد. وهنالك حاجة لنظام للرصد يمكن له أن يتطرق ألثر المشروعات في مراحلها المختلفة، بما في 
 استمرارها في اإليصال.ذلك لسنوات عدة بعد إغالقها لضمان 

، اإلشارة إلى أكثر االستثمارات قصيرة األمد مالءمة للبنان من السيدة مشيك طلبمنسق الجلسة  -167
 ومجاالت األولوية للمساعدة.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( أكدت على أهمية صون الموارد الطبيعية، وبخاصة إدارة  مشيك السيدة -168
. إذ تنفذ المشروعات 2019-2015االستراتيجية لوزارة الزراعة للفترة  الموارد المائية، المدرجة في الخطة

لتعزيز وعي المزارعين وتشجيعهم على استخدام الطاقة الخضراء واستخدام المياه بحكمة، على سبيل 
وتتضمن مشروعات أخرى المثال من خالل إعادة تدوير المياه العادمة الستخدامها في الزراعة والري. 

غازات الدفيئة. ويهدف لبنان إلى  تانبعاثايون شجرة لمحاربة التصحر، ومشروعات للحد من مل 40زراعة 
ذا ما توفرت الموارد، يمكن أن 2030غازات الدفيئة بحلول عام  تانبعاثابالمائة من  15تقليص قدره  ، وا 

الحيواني،  بالمائة. كذلك يتم توفير الدعم للمزارعين لمشروعات اإلنتاج 30يرتفع هذا الهدف إلى 
والمشروعات التي تساعد مربي الدواجن على سبيل المثال للتعامل مع إنفلونزا الطيور وغيرها من 
األمراض. ولبنان يسعى أيضا للحصول على الدعم من الجهات المانحة والمنظمات الدولية للتأقلم مع 

ة اللبنانية أن تتعامل مع مشكلة تدفق الالجئين من الجمهورية العربية السورية. وما كان باإلمكان للحكوم
بهذا الحجم بمفردها. وهنالك ثالثة مشروعات مجتمعة يتم تنفيذها حاليا مع الصندوق تركز على المساعدة 
بقائهم في المناطق الريفية. وتشكل حماية البيئة الريفية أساس النسيج االجتماعي  على توطين المزارعين وا 

 للبالد.

رئيس الصندوق في وقت مبكر من هذا الصباح، على موافقة مجلس  استذكر تأكيدمنسق الجلسة  -169
-2019بالمائة من برنامج القروض والمنح على مدى الفترة  30-25المحافظين على تخصيص حوالي 

مليار دوالر أمريكي على مدى  1لدعم التحديات التي تتم مناقشتها، مما يتيح مظروفا بقيمة  2021
 السنوات الثالث القادمة.

بلفته االنتباه لإلشارات التي جرت لبناء القدرات، عّبر عن شواغله بأن  )أوغندا( SSEMPIJJA سيدال -170
التركيز ينصب على بناء قدرات الخبراء التقنيين والخبراء رفيعي المستوى، في حين أنه يجب التركيز على 

معارك ما لم يفهموا لماذا هم مساعدة المزارعين والسكان الريفيين والنساء والشباب. فالبشر ال يخوضون ال
بحاجة لخوضها. ويتوجب على البرامج أن تحسن من الفهم وتغير عقلية السكان الضعفاء. ومن غير 
المحتمل لالستثمارات أن تكون فعالة ما لم تفهم المجموعات المستهدفة المقصودة منها ما الذي تعنيه 

المجاالت التي تتطلب قدرا أكبر من التركيز  الهشاشة، وأسباب فقرها وكيف يمكن تحسين حالتها. ومن
 األفضل للمكاتب القطرية. واالنتشاراالتصال الفعلي، على سبيل المثال من خالل فرق اإلرشاد الزراعي 

وافق على ما قاله المتحدث السابق الذي أثار قضايا هامة للغاية. فهنالك  تو(ا)فانو  KOUBACK السيد -171
لكون قدرا من المعرفة بالقضايا قيد المناقشة. ويتوجب على شركاء التنمية أشخاص في البلدان المعنية يمت

ضمان توفير الدعم للخبراء المحليين الذي يعلمون ما تحتاجه مجتمعاتهم، ألنهم يتعاملون معه على أساس 
 يومي.
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الحظ أن نموذج إيصال الصندوق يركز على وجوب تركيز الدعم إلى أقصى حد ممكن منسق الجلسة  -172
المجتمعات، والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الشركاء  على

المقربين من احتياجات المجتمعات الريفية وأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين على نطاق صغير. 
غاية ليتمكنوا من وفيما يتعلق بالخبراء المحليين، فالحالة في أغلب األحيان هي حاجتهم لبيئة مواتية لل

استخدام خبراتهم بصورة فعالة. وفي بعض الحاالت، ال بد من استكمال العديد من اإلجراءات اإلدارية قبل 
توفير الدعم للمجتمعات، وبالتالي فإن القدرة على إطالق العنان لإلمكانيات والخبرات الموجودة على أرض 

 ته أيضا.الواقع هي جزء من الحوار السياسي الذي تمت مناقش

قال بأنه قد خرج بنقطتين هامتين من النقاش التفاعلي.  )أحد أعضاء فريق النقاش( DA COSTA السيد -173
األولى هي الحاجة لخلق الثقة بين الشركاء اإلنمائيين والدول الهشة. وبالفعل، فإن المصطلح المختصر 

TRUST دمة في سياق الخطة الجديدة، )يعني باللغة اإلنجليزية الثقة( هو من بين المصطلحات المستخ
استنادا إلى مبادئ شفافية المعونة، وتقاسم المخاطر، واستخدام وتعزيز النظم القطرية، وتعزيز القدرات، 
والمعونة التي يمكن التنبؤ بها في الوقت المالئم لها. وعلى الرغم من أن التركيز أثناء النقاش كان على 

ال بد من االستذكار أنه، ومع احتمال االفتقار للخبراء في الدول  الحاجة للتحدث إلى األشخاص، إال أنه
الهشة، إال أن السكان أنفسهم يتمتعون بقدر عاٍل من الصمود. وثانيا، هنالك قصص نجاحات من بلدان 
مجموعة الدول الهشة السبع الموسعة التي يمكن تشاطرها. فالدول الهشة كانت على أدنى درجة من سلم 

الخطر قائم في عدم تمكنها من تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية أصال. إال أن بلدان  التنمية، وأن
. وال يمكن تحقيق السالم بدون تنمية، 16المجموعة هي اآلن في الطليعة للترويج لهدف التنمية المستدامة 

تكون في  والعكس صحيح إذ ال يمكن تحقيق التنمية بدون السالم. ثمة حاجة لمؤسسات قوية يمكن أن
خدمة السكان. وبالتالي من الضروري على الدوام العمل مع الحكومات الحالية، بغض النظر إن كانت 
فاسدة أو غير شرعية. وال يجوز معاقبة البشر ألن حكوماتهم فاسدة. وأخيرا، تمنى تشاطر خبرة العمل في 

تحيل استعادة السالم، ولكن ، كان من المس2015و 2014جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث، وفي الفترة 
تحقيق السالم مرة أخرى أمر محتمل في الوقت الحالي. بسبب النهج الفريد من نوعه الذي اتبع للجمع بين 
األشخاص، بما في ذلك األنصار والشركاء من خارج البلد، في اجتماع خاص بحيث تسنى لهم مناقشة 

السابق لتيمور ليشتي يمكن استقاء درس مفاده أنه من  التحديات التي تواجهها بلدانهم. وتحت قيادة الرئيس
الطبيعية في البالد بغية تحقيق التنمية وخدمة  المواردالضروري للمدافع أن تسكت وأن يتم التركيز على 

الشعب والحد من االعتماد على المعونة. وبالتالي فإنه من الهام بناء الثقة، والحديث مع الناس، واستخدام 
ية والعمل مع المسؤولين الحكوميين. ولذا فهو يناشد الصندوق للبقاء منخرطا مع شعوب الدول النظم القطر 

 الهشة.

إمكانية التخلص من الهشاشة واالنتقال إلى الصمود فقط النقاش( وافق على فريق )أحد أعضاء  عيد السيد -174
يمكن لها أن تتأقلم مع  عندما يقرر الشركاء الدوليون تمكين المؤسسات المحلية في الدول الهشة بحيث

هزات الجفاف وغيرها من الكوارث. كذلك فإنه من الضروري أيضا دعم المشروعات اإلنمائية التي من 
شأنها أن تستأصل األسباب الجذرية للهشاشة، عوضا عن تبني إجراءات تجميلية بسيطة إلخفائها. وفي 

لية للمساعدة على التأقلم مع هزات الجفاف. الصومال، بذلت الجهود لبناء القدرات وتعزيز اآلليات المح
مثاال لجمع األموال الناجح في البالد بأسرها ومن  2016ووفرت آخر موجة جفاف ضربت البالد عام 
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الصوماليين في الشتات دعما لضحايا الكارثة. كما تمت تعبئة ماليين الدوالرات من جملة واسعة من 
الشركاء الدوليون اآلليات المحلية وأن يدعموا أهداف التنمية الجهات المانحة. وهنالك حاجة ألن يعزز 

الوطنية، ال أن يفرضوا جدول أعمال معد في الخارج. ويعتبر عمل الصندوق نموذجا يحتذى في هذا 
 الصدد ونأمل أن ينجم عن المشروعات المنفذة نتائج جيدة.

، أضافت قائلة بأن الحكومة قد نانمشيرة إلى الوضع في لب)إحدى أعضاء فريق النقاش(  مشيك السيدة -175
، إال أنه لم يكن قيد التشغيل 1996قررت تنشيط المجلس االجتماعي واالقتصادي الوطني الذي أنشئ عام 

سنة. ويتمثل دور المجلس في توفير الخدمات االستشارية للحكومة. وأما اللجنة الزراعية  15ألكثر من 
ة وخطة أعمال إنمائية لكل محافظة من محافظات البالد. التابعة له فهي تقوم بصياغة سياسة زراعي

وعلى الرغم من أن لبنان يواجه تحديات مخصوصة، يمكن ترجمة بعضها إلى فرص فعلية، بما في ذلك 
الطبيعة متعددة اإلثنيات ومتعددة الطوائف للبالد. ويعتمد البلد على المنظمات الدولية لتنفيذ مشروعات 

هم األزمة التي تؤثر على البالد، والتي تؤخر بعض المشروعات، وهو معوق يتعدى كبيرة. وهنالك حاجة لف
سيطرة السلطات عليه. وتحتاج البالد للمشروعات التي تنفذ، ومن الضروري تسريع وتيرة العمل بحيث 

 تستكمل األنشطة المخطط لها.

رة للتطرق لقضية الهشاشة، قال بأن الصندوق قد بذل جهودا كبي النقاش(فريق )أحد أعضاء قطب  السيد -176
بما في ذلك إرساء الشراكات مع الوكاالت األخرى في منظمة األمم المتحدة واالتفاقات المعقودة مع 
الوكالتين األخرتين في روما. وازداد دعم الصندوق وحضوره القطري، مع أفضل استخدام للخبرات المتوفرة 

هجه، ويتبنى مرونة كبيرة في تنفيذ المشروعات، بما لحل قضايا التنفيذ الحاسمة. ويعدل الصندوق من ن
في ذلك من خالل إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وتعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع 
الوزراء بغية التغلب على المعوقات التي يواجهها تنفيذ المشروعات وتخليص مشروعات الصندوق من 

باستخدام مخصص  2017ق. فعلى سبيل المثال، صمم مشروع عام بعض الحدود الموضوعة على اإلنفا
لبنان بموجب إطار تخصيص الموارد على أساس األداء، ومساهمة كبيرة للغاية من مرفق الالجئين 
والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريفي. ولعب شركاء إنمائيون عديدون دورا فعاال للغاية في 

صول على جميع التراخيص األمنية. وباختصار، فقد أثبت الصندوق التزامه تصميم المشروع، وتم الح
ة المحافظة. ومن السيدالقوي بالمجتمعات الريفية في لبنان. ولكن يمكن القيام بالمزيد كما تطالب به 

الضروري االعتراف بأن الحلول النمطية غالبا ما ال تنجح في أوضاع الهشاشة. فالسكان الريفيون يمتلكون 
قدرا كبيرا من الحلول الفعالة والمعرفة الضرورية التي ال بد من تعبئتها. كذلك فإن على شركاء التنمية أن 
نما يتوجب عليهم االستمرار في المحاولة والتركيز على الحلول  ال يستسلموا للهشاشة أو لألوضاع الهشة وا 

ي البلد، بما في ذلك الحكومة والمستفيدين، غير التقليدية. وبقيامهم بذلك، يمكن لهم لفت انتباه جميع من ف
 إلى أوضاع المجتمعات التي يمكن لهم االنخراط معها في تعاون واسع لمساعدتها.

أضاف، أنه وفي حال الصومال وغيره من الشركاء في  )أحد أعضاء فريق النقاش( BARUA السيد -177
ل مؤشر الضعف الخاص بالصندوق األوضاع الهشة، يسهم الصندوق بقدر أكبر من األموال، إما من خال

في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء أو من خالل موارد خارج نظام تخصيص الموارد على 
أساس األداء، مثل مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريفي، وذلك للمساعدة على 

له من خالل تحاليل أكثر عمقا لألسباب  التصدي لكوارث معينة. ويضيف الصندوق المعرفة المتاحة
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الجذرية للهشاشة وهو يروج للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. ويستثمر الصندوق في شراكات 
مع مجتمع الجهات المانحة لتعزيز فعالية المعونة ومع المؤسسات الوطنية لتعزيز القدرات. وبعمله هذا، 

المساعدة اإلنسانية والتمويل اإلنمائي. وللصندوق دور رئيسي يمكن فهو يؤدي دور الجسر الواصل بين 
 لعبه في مساعدة المجتمعات لالنتقال من اإلغاثة إلى الصمود.

، عّبر عن امتنانه ألعضاء فريق النقاش وللمشاركين مختتما أعمال الجلسة التفاعلية الجلسة منسق -178
بعين الحسبان في عمل  تؤخذنقاط المثارة سوف اآلخرين على هذه المناقشات الحية، وأكد لهم بأن ال

 الصندوق.

 عرض فيديو وثائقي عن إندونيسيا: االستثمار في السكان الريفيين. -179

 (GC 41/L.8على جدول األعمال( ) 11تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق )البند 
 الجلسة.)األرجنتين( )نائبة رئيس المجلس( ترأست  María Cristina Boldorini ةمعالي السيد -180
، التي تقترح إدخال تعديل على اتفاقية إنشاء GC 41/L.8ت االنتباه إلى الوثيقة لفترئيسة الجلسة  -181

الصندوق لالعتراف بعنصر المنحة في قروض الشركاء الميّسرة كمساهمة إضافية لجميع الغايات 
 من اتفاقية إنشاء الصندوق. 5، البند 4واألغراض الواردة في المادة 

قالت بأن التوصية بتبني مجلس المحافظين لمشروع  )المستشارة العامة للصندوق( MEIGHAN السيدة -182
، قد حظيت بموافقة المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد GC 41/L.8القرار الوارد في الوثيقة 

ه على اتفاقية . ويضم مشروع القرار تعديال يقترح إدخال2017المائة المنعقدة في ديسمبر/كانون األول 
إنشاء الصندوق يتعلق بعنصر المنحة في قروض الشركاء الميّسرة. فخالل مشاورات التجديد الحادي عشر 
لموارد الصندوق، عّبرت الدول األعضاء عن دعمها لتحري الصندوق لالستراتيجيات المالية المقترحة  

رد. وتتضمن هذه االستراتيجيات سعيا لتحقيق مهمته القاضية باستقطاب جملة أكثر تنوعا من الموا
استخدام قروض الشركاء الميّسرة خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد. وصادق المجلس التنفيذي على 

. وبموجب 2017أكتوبر/تشرين األول  30إطار قروض الشركاء الميّسرة في دورته العاشرة الخاصة بتاريخ 
ألعضاء التي توفر قروض شركاء ميسرة أصوات مساهمة إطار قروض الشركاء الميّسرة، تمنح الدول ا

على أساس "عنصر المنحة" المتَضَمن في مثل هذه القروض نظرا لطبيعتها التيسيرية. وبناء عليه، ستتم 
من  3البند  4معاملة الجزء الخاص بعنصر المنحة من هذه القروض "كمساهمة إضافية" بموجب المادة 

()باء( من االتفاقية. ومن هنا 1)أ() 3، البند 6المساهمة بما يتفق مع المادة االتفاقية، التي تمنح أصوات 
من اتفاقية إنشاء الصندوق التي تتألف من فقرة فرعية جديدة )د(  4يتوجب إدخال تعديل على المادة 

للسماح لعنصر المنحة في قروض الشركاء الميّسرة بالتأهل "كمساهمة  5، البند 4تضاف على المادة 
فية" لجميع األغراض والغايات المنصوص عليها في هذه االتفاقية. وبالتالي، ضمان أن يؤهل ذلك إضا

البلدان األعضاء المقِرضة للحصول على أصوات مساهمة فيما يخص عنصر المنحة هذا. ووفقا لمشروع 
 القرار، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ بتاريخ تبني مجلس المحافظين له.

 بشأن تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق. 41-/د201افظين القرار تبنى مجلس المح -183
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رئيس ل المقترح الخاص بتنقيح الممارسة السليمة المتبعة في العملية المؤدية إلى التعيينات المستقبلية
 (GC 41/L.9من جدول األعمال( ) 12)البند  الصندوق

طلب مجلس المحافظين من مكتب  2017 أنه، وفي دورته األربعين المنعقدة عام استذكرترئيسة الجلسة  -184
المجلس استعراض الممارسة المتبعة للعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق بغرض التقدم باقتراحات 

تقرير مكتب  GC 41/L.9لتعزيز الممارسة في التعيينات المستقبلية لرئيس الصندوق. وتتضمن الوثيقة 
 صيات التي خرج بها.مجلس المحافظين حول نتائج استعراضه والتو 

متحدثا بصفته نائبا لرئيس مكتب مجلس المحافظين، استذكر أنه وفي  ندونيسيا(إ) SILABANالسيد  -185
، صادق مجلس المحافظين على الممارسة المتبعة في 36-/د176، وبتبنيه للقرار 2013فبراير/شباط 

باستعراض هذه الممارسة من ص الخاالعملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق، بما في ذلك المقترح 
وقت إلى آخر من قبل مكتب مجلس المحافظين، كما هو مالئم. وفي دورته األربعين في فبراير/شباط 

طلب مجلس المحافظين من مكتب المجلس استعراض الممارسة والخروج ، 40-/د197، وفي القرار 2017
رض تقرير عن نتائج هذا االستعراض وأي بمقترحات لتعزيز التعيينات المستقبلية، طالبا من المجلس ع

، لعرضه الحقا على مجلس 2017توصيات قد تنجم عنه على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 
المحافظين للمصادقة عليه في دورته الحالية. وقد عقد مكتب المجلس أربعة اجتماعات لالستعراض عام 

ض معياري لإلجراءات المتبعة لتعيين الرؤساء التنفيذيين ، وطلب من األمانة العامة إجراء استعرا2017
 في تسع من المؤسسات التي يمكن المقارنة معها.

شمل االستعراض الذي أجراه المكتب ثالثة مظاهر رئيسية من العملية الحالية المؤدية إلى تعيين رئيس  -186
عيين. وخرج بتوصيات الصندوق، وهي: عملية تسمية المرشحين، عملية حملة المرشحين، عملية الت

مفصلة تتعلق بكل عملية من هذه العمليات، وفيما يتعلق بعملية التسمية، نظر المكتب فيما لو كان ينبغي 
على الصندوق أن يعتمد اختصاصات من أجل منصب رئيس الصندوق أو حتى معايير للمرشحين الذين 

من التقرير. وأوصى المكتب  14ب في الفقرة تتم تسميتهم لهذا المنصب. وترد المعايير التي اقترحها المكت
باالستمرار في دعوة المرشحين ولكن دون أن يطلب منهم اإلجابة على األسئلة المكتوبة التي يؤطرها 
منسقو القوائم ويستعرضها المجلس. وفيما يتعلق بعملية حملة المرشحين، أوصى المكتب بوضع خطوط 

خارجيين( بغرض تحديد بعض الممارسات غير األخالقية التي قد توجيهية لجميع المرشحين )الداخليين وال
يتبعها المرشحون أو حكوماتهم الداعمة، خالل الحملة أو التعيين. أما المبادئ التوجيهية التي أوصى بها 

من التقرير الرئيسي. وأخيرا، وفيما يتعلق بعملية التعيين، أوصى المكتب  34المكتب للحملة فترد في الفقرة 
وب تيسير جمع واختبار أوراق اعتماد جميع المحافظين والمحافظين المناوبين. وينطوي المقترح الذي بوج

نظر فيه المجلس، على أنه وما لم تعين الدول للعضو قناة رسمية لالتصال، أي الكيان الرسمي لالتصال 
الصندوق، فإن الممثلية  من اللوائح الخاصة بتيسير أعمال 2بينها وبين الصندوق، بما يتماشى مع البند 

الدائمة للدولة العضو المعنية في روما، أو في حال غيابها، الممثل الدائم لهذه الدولة للعضو لدى 
الصندوق، يغدو قناة االتصال الرسمية مع الدولة العضو المعنية، وبالتالي الكيان المسؤول عن اإلشعار 

 من اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق. 1.2بأوراق االعتماد. ويتطلب ذلك تعديال للمادة 
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كما نظر المكتب أيضا في نظام عد األصوات، وأوصى األمانة العامة للصندوق بتحري اتباع شكل من  -187
األشكال االلكترونية لالقتراع أو غيرها من أشكال العمليات المؤتمتة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى المجلس 

لتوصيات بهذا الشأن على مجلس المحافظين في دورته في عام  التنفيذي للنظر في إمكانية عرضه
، وفي دورته الثانية والعشرين بعد المائة، أحاط المجلس التنفيذي 40-/د197. وفي أعقاب القرار 2019

علما بتقرير مكتب مجلس المحافظين ووافق على عرضه، بما في ذلك مشروع القرار الوارد فيه، على 
بعين لمجلس المحافظين. ودعت رئيسة الجلسة المجلس إلى تبني مشروع القرار الوارد الدورة الحادية واألر 

 .GC 41/L.9في الوثيقة 

 بشأن الموافقة على توصيات مكتب مجلس المحافظين. 41-/د202تبنى مجلس المحافظين القرار رقم  -188

 ,GC  41/L.10( )من جدول األعمال 13)البند  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين

Corr.1 + Add.1) 

أشارت إلى أن فترة شغل األعضاء الحاليين للمجلس التنفيذي لمقاعدهم سوف تنتهي مع  رئيسة الجلسة -189
اختتام الدورة الحالية لمجلس المحافظين. وينص الجدول الثاني من اتفاقية إنشاء الصندوق على أن: 

ناوبا ينتخبهم مجلس المحافظين أو يعينهم. ثمانية عضوا م 18عضوا و 18يتألف المجلس التنفيذي من 
أعضاء وثمانية أعضاء مناوبين من القائمة ألف، وأربعة أعضاء وأربعة مناوبين من القائمة باء، وستة 
أعضاء وستة أعضاء مناوبين من القائمة جيم. ويرفق بهذه الوثيقة قائمة بالدول األعضاء التي يترتب 

من النظام الداخلي للمجلس وهي ترد كضميمة في هذه الوثيقة  1.40المادة  عليها إجراء محاسبي بموجب
GC 41/L.10. 

قال بأن تشكيلة المجلس التنفيذي كما يقترحها منسقو  (القائم بأعمال سكرتير الصندوق) Skinner السيد -190
 .GC 41/L.10/Add.1 في الوثيقة  القوائم الثالث مدرجة

يطاليا، واليابان، والنرويج، وقد اختيرت البلدان التالية أعضا -191 ء عن القائمة ألف: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وا 
والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية؛ أما األعضاء المناوبون فهم على التوالي: فنلندا، وبلجيكا، 

سبانيا. وسوف تتبادل النرويج وا لسويد مقعدا العضو وسويسرا، واليونان، والدانمارك، والسويد، وهولندا، وا 
ستكون النرويج عضوا والسويد  2021-2018والعضو المناوب كل ثالث سنوات، بحيث أنه، وفي الفترة 

عضوا مناوبا. أما هولندا والمملكة المتحدة فسيتناوبان شغل مقعد العضو والعضو المناوب كل سنتين، 
وفي  ،ضو وهولندا هي العضو المناوبستكون المملكة المتحدة هي الع 2019 -2018بحيث أنه في الفترة 

 يتم تبادل المقعدين. 2020عام 

أما بالنسبة للقائمة باء، فقد تم اختيار البلدان التالية كأعضاء: الكويت، نيجيريا، والمملكة العربية  -192
ة السعودية، وجمهورية فنزويال البوليفارية، في حين كان األعضاء المناوبون على التوالي: اإلمارات العربي

ندونيسيا والجزائر.  المتحدة، وقطر وا 

)أفريقيا(، اختيرت البلدان  1-ضمن القائم جيم، هناك ثالث قوائم فرعية. وبالنسبة للقائمة الفرعية جيم -193
: كينيا والكاميرون كعضوين وأنغوال ومصر كعضوين مناوبين على التوالي، وبالنسبة 2018التالية: لعام 

كعضوين، وكينيا والكاميرون كعضوين مناوبين على التوالي. أما أنغوال ومصر  2020-2019للفترة 
)أوروبا وآسيا والمحيط الهادي(، فاختيرت الهند والصين كعضوين في حين  2-بالنسبة للقائمة الفرعية جيم
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تتشارك باكستان والجمهورية الكورية وبنغالديش مقعدي العضوين المناوبين، بما يتفق مع أسلوب التدوير 
إذ ستكون جمهورية كوريا العضو المناوب للصين لفترة ثالث سنوات، أما باكستان فستكون العضو  التالي،

، 3-. وبالنسبة للقائمة الفرعية جيم2020، تتبعها بنغالديش في عام 2019-2018المناوب للهند في الفترة 
رت األرجنتين والجمهورية )أمريكا الالتينية والكاريبي(، اختيرت البرازيل والمكسيك كعضوين في حين اختي

 الدومينيكية كعضوين مناوبين، على التوالي.

االتفاقات التي التوصل إليها ضمن القوائم فيما يتعلق بتوزيع مقاعد  GC L.10/Add.1سجلت الوثيقة  -194
، GC 41/INF.3. وأخيرا، تم لفت االنتباه إلى المذكرة اإلعالمية 2020-2018المجلس التنفيذي للفترة 

 ضمن التركيبة المحدثة لقوائم الدول األعضاء.التي تت

ومع موافقته على التوصيات بتشكيلة المجلس التنفيذي، إال أنه أشار إلى  أنه قال )الهند( SHAIK السيد -195
االعتبارات المستقبلية، فالقائمة باء تشغل أربعة مقاعد في المجلس على الرغم من أن مساهمات بلدانها 

مليون دوالر أمريكي. وبالتالي فإن بلدان  48كان فقط بحدود  2017ارد عام اإلجمالية في تجديد المو 
القائمة باء على ما يبدو أقل حماسة في توفير المساهمات للصندوق. وفي المستقبل، من الضروري إيجاد 

 طريقة لزيادة اهتمامهم بالصندوق، أو إعادة النظر في عضويتهم في المجلس.

صادقته على التوصيات بتشكيلة المجلس التنفيذي، لفت االنتباه إلى )باكستان( بم MAKENالسيد   -196
في الجدول الذي يمثل تشكيلة المجلس التنفيذي  2-الحاشية التي أضيفت فيما يتعلق بالقائمة الفرعية جيم

، والتي يقول GC 41/L.10/Add.1الواردة في الوثيقة  2020-2018لفترة شغل المقاعد للسنوات الثالث 
بناء على اتفاق في اآلراء بين جمهورية كوريا وباكستان، ستتنازل جمهورية كوريا عن مقعد نصها: "

." وأضاف قائال أنه، واستجابة لما قاله المتحدث السابق، يتوجب 2021العضو المناوب لباكستان في عام 
تمرار في الترتيبات عدم إعادة فتح موضوع تمت مناقشته والتقرير بشأنه مرة أخرى. وبالتالي ال بد من االس

 الحالية على ما هي.

 000قدرها   توغو قد أرسلت مذكرة إلى الصندوق تعلن عن مساهمة )توغو( قال بأن AGADAZI السيد -197
 دوالر أمريكي، ولكن ال توجد أي إشارة لها في قائمة البلدان التي سددت مساهماتها. 100

، تنص فيما يتعلق بتركيبة القوائمو  ،ت إلى أنهالمستشارة العامة في الصندوق( أشار ) MEIGHAN السيدة -198
)أ( من اتفاقية إنشاء الصندوق على انتخاب األعضاء واألعضاء المناوبين في المجلس  5البند  6المادة 

التنفيذي من قبل الدول األعضاء في الصندوق في الدورة السنوية لمجلس المحافظين. وبصورة مشابهة، 
لداخلي للمجلس على عقد اجتماعات للقوائم بما يتفق مع اإلجراءات من النظام ا 2.40تنص المادة 

المنصوص عليها في الجزء الخاص بهذا الموضوع في الجدول الثاني. وبناًء عليه، يتم تحديد عدد 
رساله ويتم تداوله من خالل قناة االتصال المعنية لكل قائمة من القوائم إلى إدارة  األعضاء من كل قائمة وا 

 ويعلن أثناء االجتماع.الصندوق 

)بنغالديش( قال أنه، وكما تم تحديده في الحاشية، تقرر أنه، ونظرا ألن مقعد بنغالديش  MUHITH السيد -199
على إعطائها األفضلية  2-سنة واحدة فقط في هذه الفترة الجديدة، فقد وافقت القائمة الفرعية جيم مدته

 .2021للسنة األولى من الفترة، أي عام 
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مشيرة إلى الترتيبات التي تم التوصل إليها بين القوائم والقوائم الفرعية فيما يتعلق بتوزيع جلسة رئيسة ال -200
، وأعلنت GC L.10/Add.1كما هي واردة في الوثيقة  2020إلى  2018مقاعد المجلس التنفيذي للفترة من 

 التنفيذي.أسماء األعضاء واألعضاء المناوبين المنتخبين للمقاعد ذات الصلة في المجلس 

 صادق المجلس التنفيذي على هذه االنتخابات. -201

 .مساء 6.20 الساعة االجتماع في تمامرفع  -202
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األربعاء يوم التي عقدت لمجلس المحافظين األربعين الحادية و للدورة  المحضر الموجز للجلسة الثالثة (3)
 .صباحا 9.35الساعة  2018فبراير/شباط  14الموافق 

 
 (هولندا) Hans Hoogeveenرئيس الجلسة: 

 
 

 المحتويات
 

 
 الفقرات

 225-204 الهشاشة حول منظور

 258-226 من جدول األعمال( 6التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )البند 

 309-259 والتحديات الفرص التعددية: – الثانية التفاعلية الجلسة
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 صباحا. 9:35دعي االجتماع لالنعقاد الساعة  -203

 اشةالهش حول منظور
)القائم بأعمال مكتب سكرتير الصندوق( عّرف بمنسقة الجلسة، السيدة  SKINNERالسيد  -204

Charlotte Salfordلدائرة العالقات الخارجية حديثا ، التي عينت نائبة رئيس مساعدة في الصندوق ،
 والحوكمة.

منظور حول السيد أنغبو، رئيس الصندوق، لتقديم المتحدث الضيف عن موضوع " دعت منسقة الجلسة -205
 الهشاشة".

، الرئيس السابق لجمهورية Olusegun Obasanjoرّحب بحرارة بالسيد  رئيس الصندوق(،)السيد أنغبو  -206
نيجيريا االتحادية، وقال بأن سمعته في الحياة السياسية قد سبقته، في الوقت الذي يعد فيه انخراطه في 

ستئصال الجوع والترويج للديمقراطية وقيادة التعلم على مدى الحياة، وجهوده التي ال تعرف الكلل ال
االستثمارات في أفريقيا، مصدر إلهام للجميع. وبعد دوره الهام في إنشاء الصندوق وتصنيف بالده كبلد من 

داعما قويا للصندوق ومستقطبا رئيسيا للتأييد لالستثمار في التنمية  Obasanjoالقائمة باء، بقي السيد 
وجه الخصوص في نيجيريا. وتتضمن مجاالت خبراته الواسعة بعض المجاالت ذات الريفية والزراعة، على 

الصلة بالهشاشة، والنزاعات والفرص المتاحة للشباب األفارقة. وكذلك فقد شارك في تأليف كتاب جديد 
حول خلق النمو في فرص العمل في القارة بأسرها، وهو طموح يشاركه فيه  لنجعل أفريقيا تنتجبعنوان 
دوق. وباختصار، فإن منظوره عن الهشاشة يستند إلى حد كبير على حكمته وخبرته التي استقاها من الصن

 خدمته السياسية المثيرة لإلعجاب، ومن خبرته العملية في الزراعة والطرق الزراعية.

داث ، عّبر عن سعادته للفرصة التي أتيحت له للمساهمة في هذه الدورة، قائال بأن األحObasanjoالسيد  -207
سقاطاتها قد أثارت شواغله بشأن القدرات، وبخاصة في أفريقيا، للتحرك من الهشاشة إلى  العالمية األخيرة وا 
الصمود طويل األمد والتغلب على التحديات، على شاكلة انعدام األمن الغذائي، وبطالة الشباب والتخلف 

الحالية لتغير المناخ على سبل العيش  الريفي. ويتعلق مصدر القلق األول الذي ينتابه باآلثار السلبية
الريفية، وبخاصة في البلدان األفريقية حيث الزراعة هي المسار األساسي لالقتصاد. وفي واقع األمر، فإن 
حقائق تغير المناخ في القارة تظهر دالئلها واضحة في ارتفاع منسوب مياه البحار، وأيضا في موجات 

اية على أجزاء من أفريقيا الجنوبية، بما في ذلك مدينة كيب تاون، التي الجفاف التي أثرت بصورة سلبية للغ
 أعلنت كارثة وطنية.

ومن األمور األكثر إثارة للقلق أثر الجفاف على االقتصادات الريفية في أربعة بلدان في حوض بحيرة تشاد،  -208
هها فحسب، ولكن انكماشها إذ ال تشير التقديرات إلى أن بحيرة تشاد ستجف بالكامل إذا لم يتم تجديد ميا

المخيف في العقود الماضية أدى أيضا إلى نشوء اشتباكات عنيفة بين مواطني الدول المحيطة بها للسيطرة 
على ما تبقى من مواردها. األمر الذي نجم عنه وضع يائس ال يمكن إال أن يكون مرتبطا ببزوغ وانتشار 

ء التغذية إلى مستويات حرجة في المناطق المعنية، فإن بوكو حرام. ومع وصول انعدام األمن الغذائي وسو 
بعضا من أشد المجتمعات ضعفا وفقرا في العالم هي من بين األشد تأثرا. وبالتالي يتوجب على المنظمات 
مثل الصندوق أن تلعب دورا رئيسي في المبادرات المصممة لعكس سوء الطالع هذا الذي يعاني منه ماليين 
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لذين يعتمدون على حوض بحيرة تشاد للحصول على سبل عيشهم، ومثال على ذلك خطة السكان الريفيين ا
 عمل تنمية بحيرة تشاد والصمود في وجه تغير المناخ.

بتفاقم أزمة الالجئين العالمية والتي شهدت تهجيرا قسريا غير مسبوق للماليين وأما الشاغل الثاني فهو يتعلق  -209
لغوا سن الرشد بعد، وأكثر من نصفهم في أفريقيا والشرق األوسط، من البشر، أكثر من نصفهم ممن لم يب

عات واالستبداد. وبالنسبة للسكان الريفيين كان التأثير على الوظائف واألمن الغذائي يات النزاعابسبب تد
به بوكو حرام والنزاعات حول  توفي بلده نيجيريا، أدى تنامي انعدام األمن الذي تسبب وسبل العيش مخيفا.

لى ترك العديدين لمزارعهم ومجتمعاتهم وسبل عيشهم، مع بقاء م وارد األراضي المتقلصة إلى موت اآلالف وا 
التضور جوعا خطرا يتهدد حتى المناطق التي عادت نوعا ما إلى الحياة الطبيعية نسبيا. وفي غياب نظم 

عنف، وبالتالي بقوا عرضة فعالة ألمن الدولة، شّكل السكان الريفيون هدفا رخوا ألعمال اإلرهاب وال
 لالضطرابات المتكررة والمكثفة.

والخطر اآلخر الذي يتهدد االقتصادات الريفية، وبخاصة في البلدان النامية، هو ما يتسبب به تفشي  -210
األمراض الوبائية مثل فيروس اإليبوال وفيروس زيكا والكوليرا، والتي كان لها أثرها البالغ على المجتمعات 

ظهر المتوسط المبلغ عنه لتفشي مرض واحد أو أزمة إنسانية واحدة لكل بلد في أفريقيا الحاجة إلى الفقيرة. وأ
إجراءات ملحة لتعزيز صمود االقتصادات الريفية في وجه كل من الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من 

اتي، وسوء تنفيذ صنع اإلنسان، والتي تستدعي جهودا تعاونية ومتسقة للتطرق النعدام االتساق السياس
السياسات، وضعف القيادة مما يعيق من تحقيق التحرر من انعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، 

 واألمراض، والبطالة والفقر.

لإلجراءات الرامية إلى التصدي للهشاشة والتحرك نحو الصمود طويل األمد، ال بد ألصحاب  وبالنسبة -211
ائما ببناء القدرات الريفية للتأقلم مع تغير المناخ وغيره من التغيرات المصلحة أوال من أن يلتزموا التزاما د

التي ال يمكن تجنبها، والتي تتطلب إدخال تحسينات على األساليب والتكنولوجيات والممارسات التقليدية 
ميع، المعتادة، مقارنة باالستغناء عنها واستبدالها بصورة جذرية على أساس المقاس الواحد الذي يناسب الج

شراك السكان المحليين في هذا الجهد. وثانيا، ال بد ألصحاب المصلحة من أن يعملوا على تعزيز  وا 
المؤسسات الضعيفة وقدرات الدولة الضعيفة في االقتصادات منخفضة الدخل، وبخاصة بهدف جمع 

ل هذا األمر فلن البيانات الكافية الستخدامها في تخطيط االستدامة المستندة إلى الدالئل، وفي حال فش
يحرز أي استثمار في االقتصادات الريفية إال نتائج ضئيلة. وثالثا، ال بد لالقتصادات الريفية من أن تحظى 
بالثقافة فيما يتعلق بالتبعات االقتصادية وأفضل االستجابات ألحداث الطقس بحيث يزداد الوعي بها وتتبدد 

 الخرافات السائدة حول بعض الظواهر العالمية.

رابعا، ال بد من إيالء اهتمام أكبر لتعليم الشباب، وبخاصة الفتيات، عالوة على توفير مصادر أخرى  -212
ة بالشباب بما في ذلك ارتفاع لللترويج للعمالة الذاتية للشباب، كحل مستدام للقضايا الملحة ذات الص

بالجريمة المنظمة البطالة، الذي يخلق من بين أمور أخرى إمدادات رخيصة إللحاق هؤالء الشباب 
واإلرهاب. خامسا، البناء على سبيل المثال على األثر اإليجابي للهواتف المحمولة، فإنه من الحيوي إلى حد 
كبير تمكين اإلنتاج الزراعي من خالل الوصول إلى أحدث الممارسات الزراعية والمدخالت التي تمت 

ألسمدة واآلالت التي توفر الجهد والتدريب، وسهولة مواءمتها بصورة مالئمة، بما في ذلك البذور المحسنة وا
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الوصول إلى األسواق مع توسع الفضاءات االقتصادية من خالل إضافة القيمة. سادسا، ال بد من تصحيح 
التحدي الرئيسي الذي يواجهه النمو الشمولي بصورة ملحة من خالل جهود الحد من الفقر، مثل شبكات 

ن أن تكون فعالة أيضا في محاربة محركات تجنيد الشباب لألعمال اإلرهابية الحماية االجتماعية التي يمك
التي تستهدف الفقراء والجوعى، وتوسيع نطاق البرامج الموجودة أصال والمستندة إلى مفهوم الغذاء مقابل 

 العمل.

قتصادات الريفية سابعا، ال بد من توفير االستدامة للتركيز على التجارة العادلة من خالل مبادرات تمكين اال -213
على البقاء على قيد الحياة في عالم معولم غير عادل، مثل حالة أفريقيا، عن طريق تعزيز التجارة البينية 
األفريقية، وفي نهاية المطاف خلق اقتصادات محلية صحية وفرص للعمل، مع بقاء المزارعين أصحاب 

ضا فة القيمة في الزراعة. ثامنا، تعتبر روح القيادة الحيازات الصغيرة في جوهر اقتصاد األغذية المنتعش، وا 
وصياغة السياسات االستراتيجية حاسمة للحد من تكاليف الواردات الزراعية، كما أثبته تحقيق االكتفاء الذاتي 

 من إنتاج األرز في نيجيريا.

بالصمود مهمة وبالتالي، فإن تحويل االقتصادات الريفية من اقتصادات هشة إلى اقتصادات مستدامة تتسم  -214
رئيسية تتطلب دعما قويا للمؤسسات المنخرطة في هذه العملية. ومن الحاسم لجميع الدول األعضاء في 
منظمات مثل الصندوق أن تفي بالتزاماتها المالية للمنظمات، وأن توفر سياسات وأطرا مدعومة ماليا لمساندة 

تالي، فإن تحقيق األثر المرغوب بضمان هذه المنظمات على اإليفاء بمهمتها وجداول أعمالها. وبال
استثمارات عادلة لالقتصادات الريفية المستدامة وللتحرك من الهشاشة إلى الصمود يتطلب وجود القيادة 

 والحوكمة والتنمية بصورة متينة على المستوى الوطني، مع لعب الجهود الدولية دورا رافدا مساعدا ومكمال.

 على حديثه الغني بالمعاني وفتحت المجال لألسئلة والتعليقات. Obasanjoشكرت السيد  الجلسةمنسقة  -215

)الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا( تساءل كيف يمكن قيادة المبادرات الوطنية  MAYAKIالسيد  -216
والنجاحات ذات الصلة بالزراعة واألغذية على أكمل وجه، وعلى أرض الواقع، كسبيل للترويج لتحقيق 

والذي  Obasanjoلمبرمة مثل استئصال الجوع، في سياق ما استذكره من تعليق سابق للسيد االلتزامات ا
 يقول بأن اإلنسان الجائع هو إنسان غاضب.

وّفر غذاًء للفكر يتعلق بأساليب التحرك  Obasanjo)بنن( الحظت بأن السيد  TOGBE-OLORYالسيدة  -217
 بد من أخذ منظور التمايز بين الجنسين بعين الملح من وضع الهشاشة إلى وضع الصمود، وقالت بأنه ال

 الحسبان في إعداد استراتيجيات عادلة لتحسين ظروف العيش الريفية.

وافق على أن اإلنسان الجائع هو بالفعل إنسان غاضب، وقال بأن أكثر ما يخشاه  ،OBASANJOالسيد  -218
وب التعامل مع قضايا الشباب، يمكن وأكثر ما يأمل به بالنسبة ألفريقيا هو شبابها، وباالعتماد على أسل

للشباب أن يغدو إما أصال من األصول الكبيرة أو مجموعة محبطة ال يعرف غضبها أي حدود. في حين 
أنه باإلمكان احتواء الحركات الدينية أو اإلقليمية، كما هو الحال بالنسبة لبوكو حرام في نيجيريا، فإن 

قابلة لالنفجار ومن المستحيل احتواؤها. ويمكن بالفعل تحقيق التحركات التي تشمل شباب بلد ما ستكون 
، من خالل إجراءات استراتيجية على جميع 2025هدف أفريقيا المتمثل في التحرر من الجوع بحلول بعام 

األصعدة، ال بد من الترويج لتنفيذها ورصدها بعملية ترفع من صورة الزراعة، وبالتالي تحدد القادة الفعليين 
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ض الواقع. كذلك ال بد من خلق القادة في جميع مجاالت األغذية، ومثال على ذلك المزارعين على أر 
 النموذجيين، الجتذاب الشباب إلى الزراعة، والحائزين على الجوائز مثل الجائزة األفريقية للغذاء.

في تعداد  في أفريقيا، يعتبر التحضر المتسارع قضية حرجة أخرى، وبخاصة على ضوء االرتفاع المتوقع -219
. فإذا لم يكن بإمكان نيجيريا على سبيل المثال، أن تلبي 2050السكان ليتجاوز ملياري شخص بحلول عام 

 35احتياجات سكانها الحاليين، ما هي الحلول التي يمكن أن تجدها عندما يتضاعف تعداد السكان بأقل من 
إلسكان وما شابه ذلك في مدن مثل الغوس عاما؟ ألن تبعات هذا التضخم على التصحاح والنقل والعمالة وا

أمر ال يمكن حتى تخيله. ومن الواضح، أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي كي يتحرك، ولكن من خالل مد 
 يد العون ال من خالل ما يمكن لهذه البلدان أن تقوم به بأنفسها.

ضمان وصول النساء إلى جميع وفي ما يتعلق بمنظور التمايز بين الجنسين، أضاف قائال بأنه ال بد من  -220
التسهيالت دعما لدورهن كمنتجات رئيسيات لألغذية، وبخاصة في أفريقيا، حيث تتخذ منظمات عديدة 
بالفعل الخطوات الملموسة لمساعدة النساء في الزراعة. وبالتالي ومما ال مفر منه بالنسبة للبلدان األفريقية 

لتخصيص ما ال يقل عن  2003الزراعة واألمن الغذائي لعام  أن تفي بالتزامها بموجب إعالن مابوتو بشأن
 بالمائة من ميزانياتها الوطنية للزراعة. 10

)زمبابوي( طلبت معلومات عن إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ في البيئات  MATIPIRAالسيدة  -221
يفية في أفريقيا بأهمية الريفية، قائلة بوجوب تصاعد حمالت الوعي المتينة بهدف تحسيس المجتمعات الر 

 موارد الغابات، بما في ذلك األشجار، وتبعات المعدالت المفزعة إلزالة الغابات.

أكد قائال بأن الحكومات ال بد أن تستخدم التعليم والوعي إلعالم مجتمعاتها بتغير  OBASANJOالسيد  -222
ج  راءات التخفيف منه.المناخ، بما في ذلك من خالل االستشهاد باألمثلة الملموسة آلثاره، وا 

على هذا الحديث المستنير، وشكرت المشاركين على أسئلتهم  OBASANJOالسيد  شكرت منسقة الجلسة -223
 .OBASANJOوتعليقاتهم استجابة لما أورده السيد 

 )هولندا( ترأس الجلسة. HOOGEVEENالسيد  -224

ب، مسلطا الضوء على لرسالته الواضحة، والمثيرة لإلعجا OBASANJOأثنى على السيد رئيس الجلسة  -225
مناشدته على وجه الخصوص التخاذ اإلجراءات بدون أي تأخير في ثمانية مجاالت مخصوصة فورا 
وللتأكيد على الحاجة لالستثمار في الشباب، وبخاصة الشابات، وفي أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين 

 سيستمرون في إطعام العالم.

 (GC 41/L.3 + Add.1) من جدول األعمال( 6بند التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )ال
لفت االنتباه إلى تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  رئيس الجلسة -226

ولمشروعي القرارين المرفقين به، وهما على التوالي، التجديد الحادي عشر للموارد واالقتراض من األسواق، 
مليون دوالر أمريكي للوصول  355. مشيرا إلى أنه مازلنا بحاجة لمبلغ GC41/L.3وكلها واردة في الوثيقة 

مليار دوالر أمريكي، وحث الدول األعضاء التي لم تعلن تعهداتها بعد  1.2إلى المستوى المستهدف وقدره 
 أن تنتهز الفرصة الحالية للقيام بذلك.
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، أنشأ مجلس المحافظين 40-د/195أنه وبالقرار استذكر  (الرئيس الخارجي لهيئة المشاورات) LINN السيد -227
دولة عضو من  23هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وتألفت الهيئة من 

من القائمة جيم، وطلب منها استعراض كفاية موارد الصندوق وتقديم  22من القائمة باء و 10القائمة ألف، و
 .لمجلس المحافظينع أية توصيات بهذا الشأن إلى الدورة الحادية واألربعين تقرير عن نتائج مداوالتها م

، وافقت هيئة المشاورات على تقريرها وأوصت 2017في دورتها الرابعة المنعقدة في ديسمبر/كانون األول  -228
ق مجلس المحافظين بتبني مشروعي القرارين الخاصين بالتجديد الحادي عشر للموارد واالقتراض من األسوا

كما هما واردان في الملحقين التاسع والعاشر من التقرير. وخالل دورة ديسمبر/كانون األول، بدأت الدول 
. واستكملت عملية إعالن 2021-2019األعضاء بإعالن تعهداتها للتجديد الحادي عشر للموارد للفترة 

. وفي الدورة نفسها، وافقت 2017فبراير/شباط  12التعهدات خالل الدورة الخامسة للهيئة، المنعقدة بتاريخ 
مليار دوالر أمريكي  1.2هيئة المشاورات على المستوى المستهدف لمساهمات الدول األعضاء بحدود 

مليار دوالر أمريكي خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد،  3.5لتمويل برنامج من القروض والمنح مقداره 
ى المتعهد به للتجديد العاشر للموارد. ويرد هذان التحديثان بالمائة عن المستو  10بزيادة تعادل حوالي 

 األخيران المتعلقان بالمستويين المستهدفين في ضميمة بتقرير هيئة المشاورات.

ومن خالل هذه االستثمارات، ومع التمويل المشترك اإلضافي، سيهدف الصندوق لدعم برنامج عمل إجمالي  -229
مليون من السكان الريفيين الفقراء. وتضمن تقرير  120لوصول إلى مليار دوالر أمريكي بغية ا 8.4قدره 

هيئة المشاورات أيضا إطارًا مفصاًل إلدارة النتائج والتزامات الصندوق في مجاالت عديدة لتعزيز فعاليته 
اإلنمائية والقيمة المتحققة مقابل المال المنفق. وأضيف الشباب كمجال مواضيعي جديد هام للمجاالت 

 ة للتركيز المواضيعي وهي: التمايز بين الجنسين وتغير المناخ والتغذية.السابق

كذلك فقد وضع تقرير هيئة المشاورات سيناريو مالي الستقطاب المساهمات في تجديد الموارد من الدول  -230
ضافة إلى ذلك، فقد عرض التقرير خارطة  األعضاء مع قروض الشركاء الميسرة والقروض السيادية. وا 

ستراتيجية المالية للصندوق بغية تحري إمكانيات االقتراض من األسواق في فترة التجديد الثاني طريق لال
عشر للموارد. وسوف يجري استعراض لمنتصف فترة التجديد الحادي عشر بغية توفير فرصة للدول 

 األعضاء لرصد التقدم المحرز وتوفير المزيد من القيادة.

جميع الدول األعضاء التي قامت بالفعل بإعالن التعهد  Linnكر السيد وبصفته رئيسا لهيئة المشاورات، ش -231
بمساهماتها في التجديد الحادي عشر للموارد وأشار بأن معظمها قد زادت من مساهماتها مقارنة بمساهماتها 

األعضاء بالعمالت المحلية أو بالقيمة الدوالرية، مما يعكس قوة دعم الدول  ، سواءً للمواردفي التجديد العاشر 
للصندوق. وكرر مناشدته للدول التي لم تعلن تعهداتها بعد لالستفادة من الفرصة المتاحة حاليا للقيام بذلك 
أو إلعالن تعهداتها في أقرب وقت ممكن. كذلك فقد شجع الدول األعضاء أيضا على إعالن أي نية لها 

ملتزمة باالستمرار في جهودها لتعبئة بتوفير قروض شركاء ميسرة أو قروض سيادية. وأضاف بأن اإلدارة 
ال بل خالل فترة التجديد ، 2018المساهمات في تجديد الموارد والموارد من القروض خالل ما تبقى من عام 

 الحادي عشر بأكملها لضمان اإليفاء باألهداف المالية الموضوعة.
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تياره رئيسا خارجيا لهيئة وفي الختام، عّبر عن تقديره للدول األعضاء في الصندوق على ثقتها باخ -232
المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد، كما عّبر عن شكره أيضا للوفود المشاركة في هيئة 

دارته العليا وموظفيه على دعمهم له خالل عملية المشاورات.  المشاورات ولرئيس الصندوق، وا 

مليون دوالر أمريكي.  845بالفعل إلى  على عمله لضمان وصول التعهدات Linnشكر السيد  رئيس الجلسة -233
 وأثنى على وجه الخصوص على الدول النامية الصغيرة على إعالن تعهداتها.

)المكسيك( قالت بأن الصندوق يمثل شريكًا هامًا لبالدها في األمور ذات  BÁRCENA COQUIالسيدة  -234
للتنمية  2030، وتنفيذ خطة عام الصلة بالتنمية الزراعية ومجتمعات السكان األصليين والنساء الريفيات

المستدامة. كذلك فإن قدرة الصندوق حاسمة للعمل الجاري في المناطق المهمشة، وبالتالي يسرها إعالن 
ماليين دوالر أمريكي للتجديد  5تعهد المكسيك، على الرغم من القيود الكبيرة على ميزانياتها، بمبلغ قدره 

أما الشريحتين  2018شرائح منفصلة، تسدد األولى منها عام  الحادي عشر لموارد الصندوق على ثالث
المتبقيتين فتبقى مرهونة بمصادقة البرلمان واإلدارة التالية لبالدها. وطلبت إدراج هذه التفاصيل في حاشية 

 في الجدول الذي يظهر تعهدات مساهمات الدول األعضاء في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

دوالر أمريكي  100 000)رومانيا( قال بأنه يرغب بالتأكيد على نية بالده بالتعهد بمبلغ  DUMITRUالسيد  -235
 للتجديد الحادي عشر للموارد، رهنا بموافقة الحكومة.

)قبرص( قال أن قبرص بعد أن قد غدت عضوا جديدا في القائمة ألف، ترغب في  POULIDESالسيد  -236
السابق، وتؤكد على أنها ستستمر في العمل بنفس االلتزام شكر بلدان القائمة جيم التي عملت معها في 

ضمن القائمة ألف. وسيكون تعهدها للتجديد الحادي عشر للموارد بنفس المبلغ الذي تعهدت به للتجديد 
 العاشر للموارد.

قال بأن زيادة المستوى المستهدف المتفق عليه للتجديد الحادي عشر  (غانا) AFRIYIE AKOTOالسيد  -237
مليون دوالر أمريكي لبرنامج القروض والمنح إنما هو مؤشر واضح على الحاجة لتعبئة  3.5د إلى للموار 

المزيد من الموارد دعما للدول األعضاء، وبخاصة لبلدان مثل غانا التي تعاني من معوقات مالية. وجدول 
ريفية المستدامة يركز أعمال بالده مستمر في التطابق مع جدول أعمال الصندوق، ألن برنامجه للتنمية ال

على أربعة مجاالت رئيسية كتلك المحددة أيضا في المواضيع الشاملة للتجديد الحادي عشر للموارد. وسوف 
ضافة إلى ذلك، ناشد المحافظين  20تزيد غانا من تعهداتها للتجديد الحادي عشر للموارد بحدود  بالمائة، وا 

رؤية الصندوق الجريئة لتنفيذ مهمته في االستثمار في على المساهمة بسخاء إلظهار التزامهم بتحقيق 
 السكان الريفيين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

)جمهورية فنزويال البوليفارية( أعلن أن بالده تعتزم المساهمة في تجديد  ELJURI ABRAHAMالسيد  -238
قيام بذلك اآلن بسبب الصعوبات التي الموارد، كما كان األمر عليه في السابق، ولكنه لن يتمكن من ال

تواجهها البالد، وبعضها مفروض عليها من الخارج، وهي تناضل للتغلب عليه. وقد خلق عقدان من 
السياسات التي تتمحور حول البشر في المجتمع الفنزويلي صمودا في وجه الظروف المعاكسة مما من شأنه 

 جهها حاليا.أن يمّكن البالد من التصدي للمعوقات التي توا
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)منغوليا( قال بأن بالده تقدر التعاون الجاري مع الصندوق وتتطلع قدما للعمل  JAMBALDORJالسيد  -239
معه بصورة أكبر في سياق المرحلة التالية من المشروعات الحالية للحد من الفقر وتحسين سبل عيش أسر 

 همت فيه في التجديد العاشر للموارد.المربيين الرحل. وأكد على أن حكومته ستسهم بنفس المبلغ الذي أـس

)توغو( قال بأنه من الضروري تعبئة موارد إضافية لتوفير مساعدة مهيكلة للشباب  AGADAZIالسيد  -240
والنساء من خالل تدخالت متعددة. وقال بأن حكومته قررت مضاعفة مساهماتها في التجديد الحادي عشر 

 اليين دوالر أمريكي.م 5للموارد ثالث مرات من خالل التعهد بمبلغ 

)نيبال( قال بأن بالده تقدر أهداف الصندوق ومبادئه، فالصندوق شريك هام في جهودها  DHITALالسيد  -241
الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق أهداف التنمية الريفية المستدامة. وستبقى مساهماتها في 

دوالر  70 000في التجديد العاشر بما يصل إلى التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بمستوى مساهماتها 
 أمريكي.

)إكوادور( قال بأن الشراكة مع الصندوق تكتسب أهمية استراتيجية أساسية  FLORES AGREDAالسيد  -242
دوالر  150 000لتنمية قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في بالده، وأن حكومته تتعهد بمساهمة قدرها 

 ر للموارد.أمريكي للتجديد الحادي عش

)الهند( قال بأن إيمان بالده القوي بمهمة الصندوق وعمله ينعكس في التزامها بزيادة تعهداتها  SHAIKالسيد  -243
مليون دوالر أمريكي على شكل قرض  20مليون دوالر أمريكي، منها  60مليون دوالر أمريكي إلى  37من 

 44قرض، فإن مساهمة بالده ستكون بحدود من قروض الشركاء الميّسرة. ونظرا لعنصر المنحة في هذا ال
بالمائة، في  60مليون دوالر أمريكي، مما يعني أن الزيادة في إجمالي الموارد التي تتيحها الهند هو بحدود 

بالمائة. وعّبر عن قلقه بوجود فجوة كبيرة في المبلغ  20حين أن الزيادة في المساهمة تتراوح بحدود 
مليون دوالر أمريكي. ألن من شأن نقص  350المستهدف بحدود حوالي  الضروري للوصول إلى المستوى

مليون دوالر أمريكي كل عام في موارد الصندوق أن يؤدي إلى تقليص رأس ماله.  500-400يعادل ما بين 
وال بد بالتالي من اتخاذ إجراء استراتيجي وقوي للغاية لضمان أن تصل المساهمات إلى المستوى المستهدف 

مليار دوالر أمريكي وأن يقوم الصندوق بإدارة موارده بأسلوب يسمح له بأال يستخدم رأسماله  1.2وقدره 
الموجود. والهند سعيدة ألن تكون جزءا من هذه الجهود، والحاجة، على الخصوص، لتشجيع بلدان القائمة 

 باء على بذل جهود أكبر، والتي قلصت من مساهماتها على مدى السنوات الماضية.

)مصر( أكد على أن مصر وهي بلد ناٍم، ومستفيد كبير من برنامج الصندوق، كانت على الدوام  البنايد الس -244
داعما قويا لمهمة الصندوق وواليته بما يتماشى مع هدفي التنمية المستدامة األول والثاني. وتدعم مصر 

ايا التغذية والتمايز بين الرسالة الرئيسية للتجديد الحادي عشر للموارد، وعلى وجه الخصوص تعميم قض
بشأن التنمية  2030الجنسين والشباب والمناخ، مما يتسق بصورة كاملة مع الطبيعة الشاملة لخطة عام 

ماليين دوالر أمريكي للتجديد الحادي عشر للموارد  3المستدامة. وأكد مجددا على تعهد مصر بمبلغ 
رر من الجوع ال يتم ترك أحد فيه يتخلف عن وتطلعها للعمل مع جميع البلدان للوصول إلى عالم متح

 الركب.

)أنغوال( أكد مجددا على دعم بالده لرئيس الصندوق، وقال بأن الصندوق شريك  NHUNGAالسيد  -245
استراتيجي لبالده التي استفادت من دعمه القوي على مدى السنوات الماضية. وعلى الرغم من الوضع 
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 أنه أكد مجددا على أنغوال سوف تبقي على نفس مساهماتها في الصعب الذي يواجهه االقتصاد المحلي، إال
مليون  2التجديد الحادي عشر للموارد كما كان الوضع عليه في السنوات السابقة، وبالتالي فهي تتعهد بمبلغ 

 دوالر أمريكي.

)بوركينا فاسو( هنأت رئيس الصندوق على النتائج التي تحققت بالفعل،  COULIBALY SORIالسيدة  -246
ورحبت بالشراكة الممتازة بين بوركينا فاسو والصندوق. وعلى وجه الخصوص، أعربت عن تقديرها بااللتزام 
بزيادة حجم وأثر عمل الصندوق، وبخاصة من خالل التدخالت القاعدية لصالح السكان الريفيين والشباب 

به في التجديد العاشر للموارد  والنساء. وقالت بأن بوركينا فاسو ستستمر بالتعهد بنفس المبلغ الذي تعهدت
 دوالر أمريكي. 125 000وهو 

)الرأس األخضر( أثنى على عمل الصندوق الشمولي وتركيزه على الشباب،  AMANTE DA ROSAالسيد  -247
وهم مستقبل البشرية، وعلى الصمود على المدى الطويل. وقال بأن بلده ستستمر بدعمها الكامل لرئيس 

 دوالر أمريكي للتجديد الحادي عشر للموارد. 20 000الصندوق وتعهد بملبغ 

)السودان( قال بأن بالده اآلن تتمتع بأوقات أفضل بعد أن رفع الحظر عليها وبعد إعالن  عجيميالسيد  -248
حكومة الوفاق الوطني التي ترغب بإحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص 

في المناطق الريفية. وعّبر عن امتنانه لدعم الصندوق للتنمية الريفية  األمن الغذائي ووضع حد للفقر
والزراعية في السودان. وتضمنت اإلجراءات التي اتخذتها حكومة بالده لتحسين مخرجات القطاع الزراعي 
اإلصالحات الرئيسية الرامية إلى تنظيم عمل المنتجين في رابطات، وزيادة الدخل المتأتي من اإلنتاج 

راعي وتربية الحيوانات. ويعتبر التعاون بين جميع الشركاء حاسمًا للتنمية ولتحقيق أهداف التنمية الز 
 000. وستشارك بالده في التجديد الحادي عشر للموارد من خالل تعهد قدره 2030المستدامة بحلول عام 

 دوالر أمريكي. 250

ة إلى استئصال الجوع والفقر الريفي )األرجنتين( رحبت بجهود الصندوق الرامي BOLDORINIالسيدة  -249
ومواجهة آثار تغير المناخ، وتحسين التغذية والتطرق لمسألة الهجرة في المناطق الريفية، وكلها أمور دار 
بصددها حوار مثمر خالل مشاورات التجديد الحادي عشر للموارد. وستعلن األرجنتين عن تعهدها للتجديد 

 يام المقبلة.الحادي عشر لموارد الصندوق في األ

)بوتسوانا( أكد مجددا على نية حكومته دعم الصندوق واإلبقاء على تعهدها بحدود  AUTLWETSEالسيد  -250
 دوالر أمريكي. 155 000

)نيجيريا( مستذكرا دعم نيجيريا الطويل األمد للصندوق، قال بأنه، وبغض النظر عن  OGBEHالسيد  -251
ماليين دوالر أمريكي، ولكنها  5، فإن بالده تتعهد بمبلغ االنتكاسات االقتصادية في السنتين الماضيتين

ستقوم بزيادة على هذا المبلغ على مدى العام. وفي نيجيريا، يستجيب الشباب والنساء على وجه الخصوص، 
بصورة جيدة للدعوة للرجوع إلى أراضيهم، وبالفعل بدأت الزراعة تنتعش. وبدعم من الصندوق، فإن البالد 

 عهدها. تعود إلى سابق

)الصين( قال بأن الصندوق سيستمر في سعيه ليكون أكبر وأقوى. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه  CHENالسيد  -252
سيتحرى االقتراض من األسواق وعليه أن يستقطب األموال من القطاع الخاص وغيره من شركاء التنمية 
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ب على الصندوق أيضا اإلبقاء على الستثمارات مشتركة في تنمية القطاع الزراعي والريفي. وقال بأنه يتوج
موقعه الشمولي العمومي واالستمرار في التعاون مع جميع الدول األعضاء فيه. ويتوجب عليه في بعض 
الحاالت أن يولي األولوية للبلدان منخفضة الدخل عند تخصيص الموارد، مع االستمرار في تعزيز تعاونه 

بير للسكان الفقراء الريفيين فيها وللفوائد التي يمكن أن يجنيها مع البلدان متوسطة الدخل، نظرا للتعداد الك
غناء خبرته وتعزيز فعاليته اإلنمائية.  الصندوق لجهة اإلبقاء على استدامته المالية، وا 

ويتوجب على الصندوق االستمرار في االنخراط في التعددية والترويج ألشكال مختلفة من التعاون، بحيث  -253
الفعالة متعددة األطراف لتقاسم التجارب الزراعية والتكنولوجيات المتقدمة، ومكاسبها يكون بمثابة المنصة 

بين الدول النامية، وتأصيل التعاون بين بلدان الجنوب في عملياته، بحيث يحّسن المستوى اإلجمالي للتنمية 
لى إدخال مزيد الزراعية في البلدان النامية. كذلك ال بد للصندوق من أن يسعى إلى اإلصالح واالبت كار، وا 

من التحسينات على فعاليته اإلنمائية. ويتوجب عليه تنفيذ عملية التميز التشغيلي إلحراز النتائج بصورة 
كاملة، وتبسيط عمليات أعماله، وتسريع المصادقة على المشروعات، والتعجيل بالالمركزية، وتوفير حلول 

 نمائية وتستجيب ألشد االحتياجات إلحاحًا.مكيفة للدول األعضاء فيه تتوافق مع وقائعها اإل

أعلم المجلس التنفيذي بأن التقرير المنقح سوف يصدر بعد الدورة، بحيث يشمل التعديالت رئيس الجلسة  -254
 والتعهدات اإلضافية المعلنة خالل االجتماع. GC41/L.3على التقرير الوارد في ضميمة الوثيقة 

تقرير الوارد في الوثيقة الرغب في المصادقة على وقال بأنه يفهم بأن مجلس المحافظين ي -255
GC41/L.3 + Add.1.كما تم تعديلها ، 

 وتقرر ذلك. -256

الخاص  41-/د204الخاص بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق والقرار  41-/د203تم تبني القرار  -257
 باالقتراض من األسواق.

 عرض فيديو عن البرازيل: االستثمار في االستدامة -258

 والتحديات الفرص: التعددية – الثانية تفاعليةال الجلسة
)القائم بأعمال مكتب سكرتير الصندوق( عّرف على منسق الجلسة، السيد  SKINNERالسيد  -259

Johannes Linn وهو الزميل األقدم غير المقيم في برنامج االقتصاد العالمي والتنمية في مؤسسة ،
اق الناشئة، وكبير مستشاري معهد النتائج من أجل التنمية بروكينغ، والباحث المقيم البارز في منتدى األسو 

 ورئيس هيئات المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع، والعاشر، والحادي عشر لموارد الصندوق.

قال بأن القلق الذي عّبر عنه في مطبوعة حديثة بشأن التهديد الكبير الذي تفرضه جملة من  منسق الجلسة -260
فية والوطنية والسياسية على التعددية والمؤسسات متعددة األطراف، والذي يعتقد العوامل المؤسسية والجغرا

بأنها تسهم إسهاما كبيرا في إحالل السالم واالزدهار العالمي، يتسق نوعا ما مع خلصت إليه هيئة 
تعددية المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد التي اختتمت اجتماعاتها للتو، مما يثبت أن روح ال

 مازالت حية إلى حد بعيد.
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، السفيرة والممثلة Martha Elena Federica Bárcena Coquiوهم: السيدة  ،ف بأعضاء فريق النقاشوعرّ  -261
 كبير الموظفين التنفيذيين لوكالة، Ibrahim Assane Mayakiالدائمة للمكسيك لدى الصندوق، والسيد 

، والسيد ن أجل تنمية أفريقيا، ورئيس الوزراء السابق للنيجرلشراكة الجديدة مل التخطيط والتنسيق التابعة
David Nabarro مدير المشروعات االجتماعية ونظم المهارات واالتساقات للتنمية المستدامة، والسيد ،

Alvaro Lario نائب الرئيس المساعد، كبير المراقبين والموظفين الماليين في دائرة العمليات المالية في ،
وجميع هؤالء األعضاء قد تولوا مناصب بحكم قدراتهم المختلفة ذات الصلة بموضوع التعددية، الصندوق. 

  وسوف يجلبون إلى هذا النقاش حكمتهم وخبرتهم بهذا الموضوع.

وفتح النقاش من خالل إثارة عدة أسئلة يمكن أن تساعد على تأطير تبادل اآلراء، مقترحا التركيز كتعريف  -262
، والمؤسسات المنخرطة في بلدان متعددة، التي تتطرق للقضايا االقتصادية للعمل على المبادرات

واالجتماعية و/أو البيئية على نطاق عالمي أو على األقل إقليمي. وتمثل السؤال األول فيما لو كانت هناك 
الثاني،  بالفعل حاجة إلجراءات ومؤسسات متعددة األطراف للتطرق للقضايا العالمية واإلقليمية. أما السؤال

وهو يتعلق بالصندوق بصورة مباشرة، فكان عن ماهية اإلجراءات والمؤسسات متعددة األطراف التي نحتاج 
إليها على وجه الخصوص في مجاالت الزراعة والتنمية الريفية، واألمن الغذائي والتغذية. وبصورة أكثر 

ى نحو واسع وتعمل بصورة فعالة أم أن خصوصية، هل الهياكل والنهج المتعددة األطراف الحالية مالئمة عل
هنالك حاجة لتغيير جذري للمجاالت التي ذكرها؟ وهل أن الوكاالت متعددة األطراف النشطة في هذه 
المجاالت تتعاون بصورة فعالة مع جملة واسعة من الشركاء المحتملين في القطاعين العام والخاص، 

الئم الصندوق الغرض المنشود منه كمؤسسة رئيسية والقطاع غير الحكومي، ومع بعضها البعض؟ وهل ي
 متعددة األطراف في هذه المجاالت؟

وأما السؤال الرئيسي األخير فهو فيما لو كانت المؤسسات متعددة األطراف العاملة في مجاالت الزراعة  -263
فيما لو كانت  والتنمية الريفية، واألمن الغذائي والتغذية مزودة بالموارد بصورة كافية. أي بعبارة أخرى،

المبالغ اإلجمالية للتمويل كافية للتطرق للتحديات العالمية، وعلى وجه الخصوص أهداف التنمية المستدامة 
ذات الصلة؟ وهل يتم استقطاب التمويل بصورة مالئمة؟ وهل هنالك توازن كاف بين الوصول إلى المنح 

جه الصندوق في االتجاه الصحيح مع سعيه والقروض السيادية، والتمويل المستند إلى الصندوق؟ وهل يت
 لتنويع واستقطاب مصادر تمويله؟

وبعد إيضاح كيفية استخدام أداة التصويت اإللكتروني التي ستمكن المندوبين من تسجيل موافقتهم أو عدم  -264
موافقتهم على مقولة ما، مما يسمح بالحصول على تغذية راجعة فورية ألي ردة فعل من المتحدثين، وجرت 

بالمائة تقريبا من الذين أجابوا وافقوا على مقولة االختبار وهي  50جربة هذا النظام. وقال بأن حوالي ت
الحاجة للمزيد من االنخراط متعدد األطراف للتطرق للقضايا العالمية االجتماعية والبيئية الملحة، في حين 

بالمائة منهم على  50. ووافق أكثر من بالمائة منهم بأن االنخراط متعدد األطراف أكثر من الالزم 10شعر 
 اختبار المقولة الثانية بأن الصندوق هو جوهرة بين المؤسسات المالية اإلنمائية الدولية.

اإلدالء بوجهة نظرها، كمكسيكية وكأمريكية التينية، حول دور  Bárcena Coquiوطلب من السيدة  -265
 هها، وبخاصة في مجال الزراعة والتنمية الريفية.المؤسسات متعددة األطراف والتحديات والفرص التي تواج
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)إحدى أعضاء فريق النقاش( أشارت إلى أن العديد من أهداف التنمية  BÁRCENA COQUIالسيدة  -266
المستدامة السبعة عشرة وأهدافها ومؤشراتها المتعلقة بها ذات صلة بالوكاالت الثالث التي تتخذ من روما 

مر فقط على هدفي التنمية المستدامة األول )استئصال الفقر( والثاني مقرا لها، دون أن يقتصر هذا األ
)استئصال الجوع(. ويتوجب على منظومة األمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك المقر في نيويورك، أن تدرك 
بأن الوكاالت التي تتخذ من روما مقرًا لها يمكن أن تلعب دورا هاما فيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة 
الخامس )المساواة بين الجنسين(، من خالل العمل مع النساء الريفيات من الشعوب األصلية وغيرهن، 
وهدف التنمية المستدامة العاشر )الحد من انعدام المساواة( من خالل تقليص انعدام المساواة الريفية، ال 

ف التنمية المستدامة الثالث مقارنة بالمناطق الحضرية فقط ولكن أيضا ضمن المناطق الريفية نفسها. وهد
عشر )إجراءات المناخ( والخامس عشر )العيش من األرض( اللذان يشمالن التنوع البيولوجي مما هو 
ضروري للتنمية الريفية ونجاح الزراعة. وفي حال عملت الوكاالت الثالث بأسلوب متسق ضمن إطار 

ال هدف التنمية المستدامة األول والثاني فحسب عملية إصالح األمم المتحدة يمكن إحراز التقدم نحو تحقيق 
نما أيضا خطة عام   للتنمية المستدامة بأسرها. 2030وا 

 تساءل فيما لو كان بإمكان الصندوق أن يسهم في هذه الغاية تحديدا. منسق الجلسة -267

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأنها من بين أولئك الذين يؤمنون بأن  BÁRCENA COQUIالسيدة  -268
الصندوق جوهرة كمؤسسة )ألنها مؤسسة جيدة التركيز(، وأضافت قائلة بعد تدخل برنامج األغذية العالمي 
في حالة طارئة دخلت كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق هذا المجال، وأما الدور الرئيسي 

عزيز الطريقة التي للصندوق فيمكن أن يتمثل في ضمان استدامة اإلجراءات المتبناة خالل الطوارئ، وت
يتعامل بها الصندوق مع البلدان من القدرات المؤسسية الوطنية. وبالفعل فإن عمل الصندوق مع الحكومات 

، على األجل المتوسط والطويل، هو ما يصف جهوده الرامية إلى الترويج 2030الوطنية لتحقيق خطة عام 
 لهذا االنتقال وتسريع التنمية الريفية.

وجهة نظره كأفريقي بشأن أكثر الفرص والتحديات أهمية لضمان  Mayakiلب من السيد ط منسق الجلسة -269
 إجراء متعدد األطراف فعال لصالح التنمية الريفية والزراعة في أفريقيا.

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا  قال بأنه ومن منظور )أحد أعضاء فريق النقاش( MAYAKIالسيد  -270
ثمر برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا، وهو إطار استراتيجي للتحول الزراعي تنفذه واالتحاد األفريقي، أ

بلدا أفريقيا قد أثمر عن خطط وطنية لالستثمار الزراعي، وهو نتاج للتعددية. وعندما اجتمع القادة  52
لزراعة، وساندتهم مؤسستين ، قرروا إعطاء األولوية ل2003األفارقة في قمة االتحاد األفريقي في مابوتو عام 

ضمن منظومة األمم المتحدة، وهما الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة، وقد حاولت المنظمتان منذ ذلك 
الحين اجتذاب مؤسسات أخرى كالبنك الدولي، إلى العملية. مما نجم عنه برنامج التنمية الشاملة للزراعة في 

ألفريقية عندئذ في الوقت الذي كانت فيه مؤسسات عديدة ال تعتبر أفريقيا، الذي كان متوائما مع األولويات ا
 الزراعة شاغال أساسيا.

وحاليا، فإن الفرصة األساسية للتعددية هي إطار أهداف التنمية المستدامة، الذي يتسم ببعد كوني يسمح  -271
فإن العولمة محط  للبشر بتجميع األفكار، والمعارف، والممارسات، واألهداف والمؤشرات. وفي الوقت نفسه،
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تساءل، وستكون الطريقة التي سيتم التعامل بها مع العولمة في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حاسمة 
 وحساسة.

وأما التحدي األساسي الذي يواجهه النظام متعدد األطراف فهو اإلدماج. فالزراعة بحكم طبيعتها متعددة  -272
مع رئيس الصندوق يشير إلى النية االستراتيجية للصندوق القطاعات، وكان من المرضي للغاية أن نس

إلدماج تغير المناخ وقضايا أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات الوطنية والنظام متعدد األطراف نفسه 
ال تتبنى على الدوام نهجا متعدد القطاعات. وفي حال الصندوق، ومن خالل التركيز على التنمية الريفية، 

 ى أولوية قصوى بالنسبة ألفريقيا.فإنه يركز عل

عما يعتقد أن المؤسسات متعددة األطراف بحاجة إليه للتطرق لتحديات  Nabarroسأل السيد  منسق النقاش -273
 األمن الغذائي العالمي.

عن ال يشعر أي أحد باالرتياح والرضى أ بوجوب)أحد أعضاء فريق النقاش( اقترح  NABARROالسيد  -274
. إذ يتوجب على الصندوق أن يستثمر في النمو وأن يغدو أقوى، وكما ندوق جوهرةالقائل بأن الص المفهوم

يتوجب عليه أن يكون أكثر طموحا بشأن التغلب على تحديات نظم األغذية في يومنا هذا. وتعد خطة عام 
ذ لم تؤخذ على محمل ا 2030 لجد، للتنمية المستدامة الخطة الوحيدة الموجودة لمستقبل العالم ولسكانه، وا 

فإن ذلك يعني أننا نخذل األجيال المستقبلية. فالنظم الحالية لألغذية واستخدام األراضي ال تنتج األغذية 
المغذية والصحية. وبالفعل فإن داء البدانة يقتل العديد من البشر وسيزداد سوءا يوما بعد يوما. ونظم 

عاما، فقد  15ء الحرجي، وربما وبعد مرور األغذية تستنفد أحواض المياه وتقلص التنوع البيولوجي والغطا
تغدو المنتج األساسي لغاز الكربون في الجو، مع تحول كل من الطاقة ووسائل النقل. وأخيرا، فإن نظم 
األغذية ال تولد ما يكفي من االزدهار في المناطق الريفية لمنع الشباب من الهجرة بصورة كثيفة إلى 

 المناطق الحضرية.

نه مؤسسة مالية، يعمل على المستوى المحلي ويستند إلى العلوم ويتسم بالكفاءة. وال بد من الصندوق هام أل -275
تمكينه لفعل المزيد. فالتعددية عظيمة لحل مشاكل العالم ولكنها ال تنجح إذا لم تحظى بالتمويل والدعم 

ذا لم تتبنى نهجا متكامال. ومع النظام متعدد األطراف بأسره، يتوجب  على الصندوق فعل المزيد الكافيين، وا 
لتشجيع أصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات لتحويل نظم األغذية. وبالفعل فإن جل العمل متعدد 
األطراف يركز على دور الحكومات المحلية والمركزية، ولكن وفي واقع األمر، ال بد من جهود متضافرة لكل 

عمال(، والعلوم، والبحوث، والمجتمع المدني، من الحكومات، واألعمال )وجميع المزارعين من أصحاب األ
والمجموعات الدينية وغير ذلك. فالنهج متعدد أصحاب المصلحة هو الطريق إلى المستقبل. ووافق مع السيد 

Mayaki .على أن تحويل أنظمة األغذية هو التحدي الرئيسي للمستقبل 

 موارد المؤسسات المالية. عن أفضل السبل لزيادة واستقطاب LARIOسأل السيد  منسق الجلسة -276

على حاجة الصندوق ألن يكون أكثر  Nabarroوافق مع السيد  (أحد أعضاء فريق النقاش) LARIOالسيد  -277
طموحا وأن يعزز من أثره ويوسع من عملياته. وقد تغير عالم التمويل اإلنمائي، المؤلف من المصارف 

مية، والمؤسسات المالية متعددة األطراف، بصورة اإلنمائية متعددة األطراف، والمصارف والوكاالت اإلقلي
درامية فيما يتعلق بكيفية يتم الحصول على األموال وتحويلها. ويتوجب على الصندوق، كغيره، أن يتأقلم مع 
البيئة المتغيرة. فالحكومات ترزح تحت عبء الدين والعجز المالي العام المتنامي، وتمتلك إمكانيات أقل 
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المساهمات األساسية في تمويل الصندوق. وفي الوقت نفسه، هنالك تغير في النهج للمشاركة من خالل 
السياساتية واألولويات وحاجة متنامية لنهج أكثر خاصية من التمويل العام. وقد طلب من الصندوق أن 

 يركز على التمويل المشترك، وسيشكل ذلك اعتبارا هاما للمضي قدما.

ؤسسات لجهة القيمة المتحققة مقابل المال المنفق، ولكن يجب عليه أال ويعترف بالصندوق كأحد أفضل الم -278
يرضى بمثل هذا الثناء. وكغيره في عالم التمويل اإلنمائي على وجه العموم، ُيطلب من الصندوق التركيز 
على مواضيع مثل التمايز بين الجنسين وتغير المناخ والشباب. وفي المستقبل، من المحتمل إلى حد كبير 

تغدو األنماط المختلفة من المؤسسات المالية أكثر تخصصا في مواضيع محددة، وهي فرضية يعتقد بأن  أن
 الصندوق في موقع جيد القتناصها.

كذلك فإن عالم التمويل اإلنمائي يشهد سباقا إلى القاع فيما يتعلق بشروط اإلقراض. وعلى الرغم من أن  -279
ى المشروعات الجيدة للتعامل معها مصرفيا، إال أنه وفي العديد من المؤسسات تبّلغ عن االفتقار إل

الصندوق فإن ذلك ليس بالشاغل، ألن الصندوق ينشئ هيكلية للحصول على التمويل المشترك الخاص 
 لمشروعاته القابلة للتعامل المصرفي.

ء االهتمام ال يكفي أن نوفر قيمة جيدة مقابل المال المنفق، إذ يتوجب على الصندوق أن يستمر في إيال -280
لدوله األعضاء وللمقترضين، بحيث يتمكن من التأكد فيما لو أنهم يحتاجون إلى قدر أكبر من المرونة 
بخصوص عمالت اإلقراض، وشروطه، ونمط المنتج أو المشروع. ويتوجب عليه أيضا أن يصغي بصورة 

تاجونه. ويتوجب عليه أيضا وثيقة لكي يوائم جانب األصول والخصوم في ميزانيته ويوفر للمقترضين ما يح
 أن يوسع ما يقوم به كي يخلف أثر أكبر، وأن يستخدم استراتيجيات اقتراض أخرى.

قال بأنه وبعد التعليقات األولية التي أدلى بها أعضاء فريق المناقشة، فإنه يفتح باب التدخل منسق الجلسة  -281
أداة التصويت اإللكتروني ثمة اتفاق قوي  لجميع المشاركين. وأشار إلى أنه ومن خالل الدرجة المسجلة على

بين المشاركين على المقولة التي تنص على وجوب تعاون الوكاالت متعددة األطراف المكرسة لألمن 
الغذائي والتغذية بصورة أكثر فعالية مع بعضها البعض، وأن تصغي إلى جملة واسعة من الشركاء 

 في القطاع الخاص، والقطاع غير الحكومي.المحتملين في القطاع العام، وعلى وجه الخصوص 

)ألمانيا( قال بأن هنالك ثالث أفكار مسبقة حول النظام متعدد األطراف. والفكرة األولى هي  ZILLERالسيد  -282
، وضعت أكثر جملة من األهداف طموحا في تاريخ التعاون اإلنمائي، 2030أنه نظام مكلف. فخطة عام 

. وفي حين أنه يصادق وبشدة على الجهود الرامية إلى االستفادة من ومما هو واضح أنها ستكلف األموال
األسواق الرأسمالية وتعبئة المزيد من الموارد الخاصة، إال أنه يحذر أيضا من أن التمويل الخاص يحتاج 

 على إثبات أنه عمل يعود بالفائدة على الجميع على الدوام.

ال يتسم بالكفاءة. وصحيح أن اآلليات البيروقراطية أدخلت  ثانيا، إن النظام متعدد األطراف قد أنشئ بحيث -283
لضمان أال يحّول المواطنون العاملون في المنظمات متعددة األطراف األموال إلى بلدانهم، إال أنه من 
الصحيح أيضا فشل التعاون الكافي بين الوكاالت متعددة األطراف في بعض األحيان. ولحسن الحظ، فإن 

م المتحدة تأخذ النقطتين بعين االعتبار في جهودها الرامية إلى جعل منظمة األمم عملية إصالح األم
 المتحدة ووكاالتها أسرع وأكثر كفاءة وتعاونا، ويجب على الصندوق أن يكون جزءا من هذه العملية.
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، في حين وأخيرا، فمن المعتقد به على نطاق واسع أن الجهود الثنائية تحاول الترويج ألهداف وصورة إفرادية -284
أن العمل متعدد األطراف يخدم مصالح الوكالة متعددة األطراف وحدها. وهذا خاطئ. فالسلع العامة العالمية 
بحاجة لحوكمة عالمية. ومن مصلحة البلد والمصلحة الدولية أن توجد مثل هذه الحوكمة. كذلك فإن جدول 

يات الوطنية. وفي هذا المضمار، أثنى على األعمال متعدد األطراف والمؤسسات متعددة األطراف تخدم الغا
جهود الصندوق للحصول على المزيد من التمويل المشترك الثنائي، حيث يمكن للطرفين أن يضمنا بروز 
ذا ما كان يسعى الصندوق لإلصالح لبلوغ هذه الغاية، فسيغدو مثاال رائعا عن كيف يمكن  صورتيهما. وا 

 للنظام متعدد األطراف أن ينجح.

)الهند( قال بأنه، وفي أيام عزها، كانت التعددية، وهي أساس للتعاون بين الحكومات وحل  SHAIK السيد -285
المشاكل العالمية، نشطة على عدة جبهات. إال أنه وفي العقود الماضية، غدت العولمة قوة أكبر. وبهذا 

مية وتلك التي تغطيها السياق، فقد حان الوقت ألن تركز التعددية على السلع العالمية وحل قضايا التن
 أهداف التنمية المستدامة، عوضا عن العديد من مجاالت العمل األخرى.

)فرنسا( أشارت إلى أن المشاكل الناشئة في عالم يزداد تعقيدا على الدوام لها أسباب  GICQUELالسيدة  -286
الترابط والتشابك بين  أنها حددت 2030إقليمية وتتطلب حلوال إقليمية أو عالمية. وقالت بأن ميزة خطة عام 

، فإن حل المشكالت يتطلب نهجا متعدد أصحاب Nabarroاألمن والسالم والتنمية. وكما أشار إليه السيد 
نما أيضا القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وما إلى ذلك. وهو يتطلب  المصلحة يشمل ال الحكومات فقط وا 

ره. وبالتالي فإن بلدها تشعر وبجد بأن التحديات أيضا خبرة أكبر مما يمكن لجهة فاعلة واحدة أن توف
العالمية األساسية تتطلب استجابة متعددة األطراف. وهي ترحب بنهج الصندوق وبتجديد الموارد الطموح 

بالمائة، بما في ذلك قرض من قروض  69الذي اختتم للتو، وتشعر بالفخر لزيادة مساهمة بالدها بحدود 
علق بالكفاءة، فإن عملية التميز التشغيلي إلحراز النتائج في الصندوق هامة على الشركاء الميسرة. وفيما يت

وجه الخصوص. وهنالك حاجة للمزيد من التنسيق بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، بروح إصالح 
المستوى األمم المتحدة. وطلبت من أعضاء فريق النقاش اإلدالء بوجهات نظرهم عن الرابط بين التعددية و 

 المحلي، وكيف يمكن ضمان ملكية القرار المتخذ على جميع المستويات.

)بوركينا فاسو( قالت بأن التعددية مفيدة للغاية وعلى وجه الخصوص ألن  COULIBALY SORIالسيدة  -287
ال، بمقدورها تعبئة المجتمع الدولي بأسره لمواجهة تحّد من التحديات العالمية. وعملية بيجن، على سبيل المث

ضمنت إسماع أصوات النساء وروجت لإلجراءات في البلدان التي كانت النساء فيها غير مرئيات في 
سابقا، فإنه يتوجب على البلدان أن ال تتوقع من  Obasanjoالسابق. ومع هذا القول، وكما أشار إليه السيد 

الخبرة التي اكتسبتها من العمل  الوكاالت متعددة األطراف أن تقوم بالعمل نيابة عنها. وقد علمتها سنوات
في منظومة األمم المتحدة محدودية اعتماد الحكومات فقط على مؤسسات اإلنمائية متعددة األطراف، وهو 
اعتبار ال بد للصندوق ولغيره من المؤسسات الشبيهة أن يأخذه بعين الحسبان، إذ ال بد من إدماج 

الناجحة في سياسات واستراتيجيات وطنية إذا ما كان لها أن  االستراتيجيات التي تطبقها المشروعات المحلية
تخلف أثرا على المستوى الوطني. وقد ناقشت هذا األمر مع خدمات التقييم في الصندوق، ومع أنه يتوجب 
على الحكومات ضمان أن يأخذ عمل الصندوق المعايير الوطنية بعين الحسبان عند إعداد البرامج 

 نتائج هذه المشروعات ال بد وأن تغذي أيضا السياسات واالستراتيجيات الوطنية. والمشاريع المحلية فإن
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)أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأن االتفاق على الحاجة للتعددية يجب أال يجعلنا نغفل  MAYAKIالسيد  -288
وتنفيذ حقيقة أن التعددية هي أيضا في أزمة، حيث تتحرك البلدان نحو الثنائية بشأن قضايا مثل التجارة 

اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وقد حان الوقت للتأقلم والنضال للوصول إلى الحلول. وبالنسبة ألفريقيا، 
نما هي إقليمية، ألن االندماج اإلقليمي هام للغاية بالنسبة ألفريقيا، التي  فإن معظم الحلول ليست بالوطنية وا 

تؤدي التعددية من خالل التكامل اإلقليمي إلى حلول بنت أسواقا إقليمية لبلدانها الخمسة والخمسين. وس
عادة إحياء األراضي. وتحتاج المؤسسات متعددة األطراف  إقليمية مثلى في مجاالت مثل الطاقة والنقل وا 
ألن تعي هذا البعد اإلقليمي عند التعامل مع أفريقيا. وفيما يتعلق بالعولمة والتعددية، تعد المنابر على شاكلة 

سبع ومجموعة العشرين فضاءات ضرورية للتفاعل، ويجب عليها أن تجد الروابط المتسقة مع مجموعة ال
منظومة األمم المتحدة، وهي أمور لم تنجح في تحقيقها على الدوام. وال بد من أخذ هذا المظهر بعين 

 الحسبان في العملية الحالية إلصالح األمم المتحدة إذا كانت الغاية منها تعزيز التعددية.

، بعد أن طلب من المشاركين التصويت من خالل األداة اإللكترونية، أشار بأن عدد كبير منسق الجلسة -289
 30من المشاركين يتفقون، وقلة قليلة للغاية ال تتفق مع مقولة أن التعددية في أزمة، في حين كان حوالي 

 بالمائة من المشاركين غير متأكدين.

فريق النقاش( قالت بأنها ال توافق وال تعارض هذه المقولة. )إحدى أعضاء  BÁRCENA COQUIالسيدة  -290
فقد وصفت التعددية على أنها تمر بأزمة ألكثر من مرة خالل عملها الديبلوماسي على مدى ما يقرب من 

عاما. وقد كانت دائما تحبذ منظور وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، ألنها تعمل في الميدان وتساعد  35
دان. ولكن ومع ذلك، فإنه ال يمكن توقع المعجزات من المؤسسات التي ال تتسم بالوجود بحد على تقدم البل

نما هي مكونة من دول أعضاء. فإذا فشلت هذه المؤسسات وكانت في أزمة، فإن الدول األعضاء  ذاتها، وا 
نما على فيها هي من يقع عليه اللوم. ولجهة إنشاء نظم دولية، فقد تحقق الكثير ال على المستوى  العالمي وا 

المستوى اإلقليمي أيضا. من كان يتخيل وجود معاهدة عن تغير المناخ تضع القوانين الواضحة للتعاون بين 
فقد وفرت  Nabarroوالسيد  Mayaki، كما أشار كل من السيد 2030البلدان؟ وبنفس الروح فإن خطة عام 

ألعضاء اإلفرادية ووكاالت األمم المتحدة. خارطة طريق يمكن اتباعها بسهولة من قبل كل من الدول ا
تمثل نقلة نوعية في كيفية التفاوض  2030هنالك حاجة للنظام المتعدد األطراف أساسا ألن خطة عام 

بشأنها وتنفيذها على المستوى الوطني، والمحلي واإلقليمي وبواسطة منظومة األمم المتحدة برمتها. إذ توفر 
طراف برمته فرصة إلعادة اختراع نفسه ولضمان أن يتسم باتساق مالئم. لنظام متعدد األ 2030خطة عام 

التعددية في مأزق مما ال شك فيه، وبخاصة ألن العديد من الدول تفضل العمل بصورة ثنائية، أو حتى 
 بدون أي روابط بصورة إفرادية، ولكن اآلليات إلعادة اختراعها مازالت موجودة.

نما هنالك نقلة )أحد أعضاء فر  NABARROالسيد  -291 يق النقاش( قال بأنه ال يعتقد بأن التعددية في أزمة، وا 
في التركيز من المؤسسات اإلفرادية إلى تحديات مخصوصة. وسيأتي الوقت الذي سيركز فيه النظام متعدد 
األطراف على البشر وعلى الكوكب، ويخفف من تركيزه على جمال مؤسساته. وبالفعل هنالك ضرورة للنظام 

دد األطراف للتعامل مع القضايا العالمية مثل تغير المناخ أو األمراض الوبائية، إليضاح مالمح بعض متع
القضايا المعينة على الرغم من أن النتيجة تكون معارضة خطيرة، عندما يتعلق األمر بمسائل مثل 

 التفضيالت الجنسية أو المساعدة في ربط المستويات العالمية، والوطنية والمحلية.
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واقترح تحوال باالبتعاد عن مصطلح "المتعدد" لمصطلح "تحركات أصحاب مصلحة متعددين نحو التغيير".  -292
وكلما كانت المشاكل أصعب، كلما صعب حلها، والقضايا التي تمثل شواغل عالمية مثل المياه والصحة 

لتالي فإن الفشل في التصدي والتجارة واألمراض، والحيوانات قد توفر المجال لبزوغ الرابحين والخاسرين. وبا
لهذه الوقائع يعني أن الوكالء متعددي األطراف لم يقوموا بواجبهم. وبالفعل فإن التعددية ناجحة، وأما 
الحقيقة التي تقول بأن بعض البلدان تبتعد عن االتفاقيات فإنها مجرد رد طبيعي على القضايا الصعبة للغاية 

عود إلى الوكاالت متعددة األطراف إلرجاع هذه البلدان، وعلى وجه التي تواجهها. وبالتالي فإن األمر ي
 الخصوص، لمناشدة الشباب الذين ال يريدون لحكوماتهم أن يبتعدوا عنهم.

)أحد أعضاء فريق النقاش( عاد إلى قضية االستقطاب، واستذكر أن التمويل هو وسيلة  LARIOالسيد  -293
حجام أكبر من الموارد بهدف التطرق الحتياجات البلدان. وليس غاية بحد ذاته. ويحاول الصندوق ضمان أ

ومتانة بهدف توفير التمويل للدول األعضاء  وعليه أن يغدو مؤسسة مالية دولية أكثر استدامة وكفاءة
بالصيغة والشروط اإلقراضية التي يحتاجونها. وهذا بدوره، سيتطلب إطارا أقوى للمخاطر والمالية وتغيرا في 

نما أيضا بين أصحاب المصلحة فيه. ويتطلب العقلية، ال ب ين صفوف إدارة الصندوق وموظفيه فحسب وا 
ة منفتحة تتعدى العمليات الحالية لتوسيع القدرة االقتراضية، مقارنة هذا األمر بوضوح وجهة نظر تطلعيّ 

تلبية الطلبات بحجم االقتراض أو نسبته، وتنويع الخيارات المتاحة. ولن تكون التجديدات األساسية كافية ل
بين جميع الدول  اآلراءالتي يتلقاها الصندوق. وسيتم توسيع القدرة االقتراضية من خالل اتفاق في 

األعضاء، وبخاصة من خالل إطار لالنتقال يتحرى اإلقراض واالقتراض في الصندوق، وكيف يمكن 
 تخطيط استدامة كليهما.

األموال. إذ يمتلك الصندوق حاليا نظاما لتخصيص وأما االعتبار السياسي الحساس اآلخر فهو تخصيص  -294
الموارد على أساس األداء، ولكنه يود أن يتحرك إلى مستوى مختلف وأن يكون هنالك اتفاق في التخصيص. 

 وستبذل الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية في السنوات القادمة.

يت، أشار إلى أن هنالك بعض الدعم ، وبعد سؤال المشاركين عن استخدام أدوات التصو منسق الجلسة -295
لمقولة وجوب أن يتحرك الصندوق نحو الرفع المالي، استنادا إلى خبرته في االقتراض السيادي، وذلك من 

بالمائة من الذين أجابوا بقوا غير  10خالل الوصول بحصافة إلى أسواق رأس المال الخاص، ولكن هنالك 
 مقتنعين بهذه المقولة.

د أعضاء فريق النقاش( أضاف بأن أسواق رأس المال الخاصة يمكن أن تشكل أداة )أح LARIOالسيد  -296
عظيمة. وأنه يؤمن وبشدة باالبتكار وبتوفير التمويل من جملة واسعة من األدوات، من ضمانات الحافظة 
إلى أدوات التأمين. كذلك بإمكان الصندوق أيضا أن يعمل مع المصارف اإلنمائية متعددة األطراف 

 رى.األخ

)نيجيريا( قال بأن التعددية تمتلك بعض الفضائل، ولكن الهيئات متعددة األطراف ال تنظر  OGBEHالسيد  -297
، عندما بدأ إدخال برامج اإلصالح 1986بعمق كاٍف لألسباب الحقيقية للفقر الريفي في أفريقيا. ومنذ عام 

المائة، وتوقف النمو تماما، مما أدى إلى ب 25الهيكلي في القارة، ارتفعت أسعار الفائدة بما يتجاوز وسطيه 
زيادة الفقر الذي أدى بدوره إلى بزوغ األزمات مثل أزمة بوكو حرام. وألن المصارف التجارية قد ألغت 
التشجيعات الخاصة بأسعار الفائدة فيها، غدا صغار المزارعين، حتى مع كل الدعم الذي يقدمه لهم 
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تأجير جرار أو شراء البذور المحسنة. ونتيجة لذلك، تراجع المنتوج  الصندوق، غير قادرين على تحمل تكلفة
وغدت أفريقيا معتمدة بشكل يائس على البلدان األجنبية لواردات األغذية. وتقتل النساء أنفسهن عمال في 
المزارع، في حين يترك الشباب قطاع الزراعة ألنهم ال يريدون أن ينتهي بهم األمر كذويهم، ويهربون إلى 

دوالر أمريكي لتشغيل  000 1لمدن عوضا عن ذلك. وبعض المزارعين يحتاج إلى مبلغ ضئيل ال يتجاوز ا
مزرعة وتحقيق ربح، أو ما يكفي من الغذاء إلطعام أسره. في أي مرحلة يمكن للتعددية أن تدعم المزارعين 

 ؟على هذا المستوى الصغري

دعم الزراعة. وتوجب على الوكاالت متعددة وفي نيجيريا، توجب على المصرف المركزي أن يتدخل ل -298
األطراف أن تنظر في خصوصيات البلدان اإلفرادية وأن تسأل عن كيفية مقاربتها بشكل أوثق ألكثر 
قطاعات المجتمع ضعفا، الذين يودون المشاركة ولكنهم يمنعون عن ذلك ألنهم ال يمتلكون فرصة الوصول 

ال فإن الفقر سيستمر و  ينتشر وسيستمر الشباب في الشعور باليأس بحيث يجتازون الصحراء إلى االئتمان. وا 
الكبرى ويتجهون نحو أوروبا. ويتوجب إيالء هذا األمر اعتبار جدي، وتصميم النظم بحيث توفر لهم 

 االئتمان. كذلك ال بد أن نتذكر بأن النساء وفي جميع أنحاء العالم لديهن سجل جيد في تسديد قروضهن.

)المملكة المتحدة( وافقت قائلة على أنه، وفي حين يحتاج العالم بصورة مطلقة للنظام  NASSKAUالسيدة  -299
متعدد األطراف، يحتاج النظام متعدد األطراف لإلصالح. وقد أدرك األمين العام لألمم المتحدة هذا األمر 

المتحدة تدعم  واقترح إدخال إصالحات على المنظومة تدعمها المملكة المتحدة بشدة. كذلك فإن المملكة
وبصورة قوية برنامج التنمية الشاملة للزراعة في أفريقيا، والذي يتميز بمفهوم استعراض النظراء حيث 
تستخدم الدول األعضاء نظاما متعدد األطراف الستعراض تقدم بعضها البعض، وتشجع اآلخرين على 

لصندوق من إجراء المزيد من إحراز المزيد من التقدم. وستستفيد الكيانات متعددة األطراف مثل ا
 استعراضات األقران.

)إكوادور( قال بأنه يرحب بفرصة اكتساب فهم أعمق للتعددية ومؤسساتها  FLORES AGREDAالسيد  -300
قضية انعدام المساواة في الدخول، ولكنه وبعد  2030وكيف تمر بعملية تحّول مستمرة. وتثير خطة عام 

ن كان للصندوق أن يغدو منخرطا في عقود من دراسة الفقر، حان الوقت لدر  اسة الثروة وآليات توريدها. وا 
السوق، يتوجب عليه فهم اآلليات المالية واألدوات فيه، ألنها ساعدت على تعزيز انعدام المساواة الحالية. 

دد ومن الهام بمكان اإلبقاء في أذهاننا بأنه ال يمكن إفادة الجميع من ثروات مجمعة مولدة بموجب نظام متع
 األطراف.

وأما القضيتان األساسيتان اللتان تواجههما التعددية فهي اإلعانات وتمركز المعرفة. فالبلدان الصناعية ال  -301
تمتلك اإلرادة السياسية إللغاء اإلعانات التي تشكل جزءا من استراتيجيتها لألمن الغذائي، وأما تمركز 

ذا ما قبلت التعددية بهاتين الفرضيتين عندها ستخرج المعرفة فهو أحد آلياتها التي أدت إلى تمركز الثرو  ة. وا 
 بحلول مختلفة وتتمكن ربما من أن تكون مستدامة عندما يتعلق األمر بالمشاركة والسلم العالمي.

أشار إلى أن هذه المالحظة تشبه المالحظات السابقة عن الرابحين والخاسرين من التغييرات  منسق الجلسة -302
لمة والحاجة لتفادي الخسائر بحيث يمكن جلب الخاسرين إلى الطاولة من جديد وعدم التي تسببت بها العو 

 جعلهم يقومون بردود فعل من خالل إثارة التحديات من الخارج.
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)فانواتو( قال بأنه، ونظرا ألهمية القضايا التي هي قيد النقاش، ال بد من تنسيق مالئم  KOUBACKالسيد  -303
تداخالت الكبيرة بينها. وهنالك قضية أخرى هامة هي كيفية التطرق لهدر بين الوكاالت المعنية نظرا لل

األغذية في سياق محاربة الفقر وسوء التغذية والجوع. وأخيرا، وفيما يتعلق بالتغذية، فقد تطلع قدما لتنفيذ 
التغذوي في برنامج العمل العالمي الذي ترعاه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن األمن الغذائي و 

 النامية، الذي يمكن للصندوق والمنظمة أن يتعاونا بشأنه. الدول الجزرية الصغيرة

 سأل أعضاء فريق النقاش عن النقاط األساسية التي يمكن أخذها من هذه المناقشة. منسق الجلسة -304

ر عنها )أحد أعضاء فريق النقاش( أشار إلى االحتياجات والطلبات المتنامية التي عبّ  LARIOالسيد  -305
المشاركون، وقال بأن فرق اإلدارة والمالية في الصندوق سوف تعمل على توسيع حجم األنشطة والموارد 

 الضرورية.

)أحد أعضاء فريق النقاش( مشيرا إلى اإلشارات المتعددة للفقر وانعدام المساواةـ، أردف  NABARROالسيد  -306
ر في التركيز على هذين الشاغلين. ويتوجب على قائال بأنه ال بد للوكاالت متعددة األطراف من أن تستم

المشاركين، بمن فيهم هو نفسه، التركيز على النهج العابرة للقطاعات في العمل واألنظمة. إذ يتوجب عليهم 
التركيز بصورة أكبر على الحاجة لتنسيق أفضل وإلجراء استعراضات أقران ضمن منظومة األمم المتحدة. 

م الحقيقي تجاه جدول أعمال الصندوق فيما يتعلق بالسبل االبتكارية لتعبئة وقد قال بأنه أحس بحماسه
األموال وتبني نهج عريض يضم كل من فاقد وهدر األغذية، والكفاءة والتغذية والمناخ. وقال بأن هذه 
 المناقشات قد ألهمته وهو يأمل بأن يستمر المحافظون في الصندوق بدعم النظام متعدد األطراف برمته مع
خضوعه لعملية إصالح األمم المتحدة، وأن النتيجة النهائية هي أمر يعود في نهاية المطاف للدول 

 األعضاء نفسها.

 2030)إحدى أعضاء فريق النقاش( مشيرة إلى اإلشارات إلى خطة عام  BÁRCENA COQUIالسيدة  -307
دولي، مفهوم يسهم فيه كل بلد كخارطة طريقة تتبع، اقترحت الحاجة لمفهوم جديد شامل للتعاون اإلنمائي ال

وكل مجتمع مدني، والقطاع الخاص والعلماء. وقد حان الوقت للتوقف عن التفكير بمفهوم المانحين 
والمتلقين، الذين يتوجب عليهم أن يتعلموا كل شيء من بعضهم البعض والتعاون بين بلدان الشمال والجنوب 

وق لبنغالديش، تفاجأت بما يمكن فعله من خالل االئتمان أو التعاون بين بلدان الجنوب. وفي زيارة للصند
الصغري للزراعة في المناطق الريفية. وهي على ثقة بأن الصندوق سوف يتبنى هذه العقلية الجديدة في 

 المستقبل القريب، وأنه سيتطرق لهذه المشاكل ضمن سياق إصالح منظومة األمم المتحدة.

ولها، أنه ومع أن المشاركون قد عّبروا عن دعمهم الكبير للتعددية أشار إلى ثالث نقاط. أ منسق الجلسة -308
والمؤسسات متعددة األطراف، إال أنه أكدوا في الوقت ذاته على الحاجة للتأقلم، كما هو مالئم على ضوء ما 
تحدده أهداف التنمية المستدامة بصورة عريضة لقطاع األغذية. ثانيا، أن المشاركون قد عّبروا أيضا عن 

عمهم لعقلية جديدة تتعدى مفهوم الجهة المتلقية والجهة المانحة وتنطوي على اإلصغاء للجميع بصورة د
أكثر حذرا بكثير. وهنالك حاجة لنهج متعدد أصحاب المصلحة، نهج ينطوي على روابط أفضل بين 

ة أخرى. وقال أنه العواصم والمكاتب الرئيسية للوكاالت متعددة األطراف من جهة، والسكان المحليين من جه
ومن خبرته الخاصة فإن هذا شيء يقوم به الصندوق بصورة جيدة على وجه الخصوص، على الرغم من أنه 

 مازال بمقدوره تقديم أداء أفضل.
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وأخيرا، وفيما يتعلق بالموارد، يتوجب على المؤسسات متعددة األطراف أن تستقطب مبالغ ضخمة من  -309
أن تستثمرها فيها دون أن تستخدمها بصورة كفؤة على الدوام. وفي نهاية  األموال التي يمكن للدول األعضاء

المطاف فإن األمر يعود على أية حال للدول األعضاء، فبدون دعمها ستنهار المؤسسات متعددة األطراف 
في نهاية المطاف، وتترك األجيال القادمة بدون أي من المؤسسات الضرورية للتعامل مع المشاكل العالمية. 
وبالتالي، فإن األمر يعود إلى أولئك المقتنعين بأن النهج متعدد األطراف هو رافد ضروري للعمل المحلي 

 والوطني أن يرفعوا أصواتهم ويعملوا معا عبر المؤسسات والحكومات، لجعل هذه الرسالة واضحة.

 .ظهرا 1.35 الساعةفي الجلسة  اختتمت -310
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األربعاء لمجلس المحافظين التي عقدت يوم الحادية واألربعين ورة للد الرابعةالمحضر الموجز للجلسة  (4)

 .بعد الظهر 3.05الساعة  2018فبراير/شباط  14الموافق 
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381-380 اختتام الدورة  

 

  



 GC 41 

61 

 .بعد الظهر 3.05دعي االجتماع لالنعقاد الساعة  -311

 الشباب الريفيين في االستثمار - ةالثالث التفاعلية الجلسة

، Paul Wintersد )القائم بأعمال مكتب سكرتير الصندوق( قّدم منسق الجلسة، السي SKINNERالسيد  -312
دارة المعرفة في الصندوق.  نائب الرئيس المساعد المؤقت لدائرة االستراتيجية وا 

، ذّكر بالتزام التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بتعميم قضايا الشباب في حافظة منسق الجلسة -313
تركز على التحديات الصندوق، وعّرف بأعضاء فريق النقاش الذين سيشاركون في المناقشة التفاعلية التي س

، المدير العام لسياسة التنمية الدولية Dominik Zillerالمتعددة التي يواجهها الشباب الريفيين، وهم: السيد 
، كبيرة Rita Kimaniفي الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية لجمهورية ألمانيا االتحادية؛ السيدة 

، التجمع العالمي لشباب الشعوب Yu Mon Mai Thinوالسيدة  ؛ي كينياف FarmDriveالموظفين التنفيذيين لـ 
 والسيدلحقوق اإلنسان في ميانمار والميثاق اآلسيوي للشعوب األصلية؛  Chinاألصلية، منظمة 

Sebastián Pedraza ، عضو الشبكة الوطنية للشباب الريفي في جمهورية كولومبيا؛ والسيد
Victor  Roşcaاألجواء  . ولتهيئةمولدوفا جمهورية فيذ المتكامل لبرامج الصندوق في، مدير وحدة التن

 للنقاش، سأل أعضاء فريق النقاش لماذا يعتبر االستثمار في الشباب الريفيين هاما.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن االستثمار في الشباب سيؤدي إلى جني عوائد  KIMANIالسيدة  -314
ا يتخلل قضايا عديدة، من بينها، األمن الغذائي وبطالة الشباب الحضريين. هائلة كما سيخلف أثرا إيجابي

وقالت بأنها تتحدث من خبرتها المستمدة من أفريقيا. ففي البلدان التي تتسم بأعداد متنامية من الشرائح 
في  السكانية الشابة العاطلة عن العمل إلى حد كبير والتي تهاجر إلى المناطق الحضرية، يؤدي اإلخفاق

االستثمار في الشباب إلى زيادة الهشاشة. ويتمتع الشباب بالطاقة والقدرة على االبتكار، وبإمكانهم على أن 
يساعدوا على حل بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم، ونتيجة لذلك فما من خيار إال االستثمار 

 في الشباب والشباب الريفيين على وجه الخصوص.

)أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأنه من الهام االستثمار في الشباب الريفيين، ألن  PEDRAZAالسيد  -315
الشباب هم ممثلو المستقبل الذين سيردمون الفجوة بين األجيال من خالل البناء على معارف وخبرات من هم 

 ألرياف.أكبر منهم سنا. كذلك بإمكانهم أيضا أن يوفروا مدخلهم الخاص بغية تعزيز اإلنتاج وتحول ا

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن السبب اآلخر لالستثمار في الشباب الريفيين  MAI THINالسيدة  -316
ينبثق من حقيقة أنهم يمثلون حوالي ثالثة أرباع شباب العالم، ومن هنا فهم أداة حاسمة لتحقيق التنمية 

ن الشباب من مجتمعات السكان المستدامة. عالوة على ذلك، وانطالقا من خبرتها الشخصية، قالت بأ
األصليين مؤهلون لجلب معارفهم التقليدية لالستفادة منها في العمل على حل المشاكل التي تواجهها 

 المجتمعات.

قال إنه وبدون االستثمار في مستقبل الشباب، فإننا نخاطر بأن  )أحد أعضاء فريق النقاش( ZILLERالسيد  -317
في العالم هذه الفئة السكانية، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى  تخسر االقتصادات الوطنية والعمالة

ذا غدا الشباب من الفئات المقصية اجتماعيا، فإنهم سيصبحون أكثر عرضة لالنحراف  المناطق الريفية. وا 
إلى الجريمة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك. ومن شأن اإلجراءات الرامية إلى التطرق لبطالة الشباب، 
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ي المناطق الريفية، أن تساعد على التطرق للفقر والجوع، وهما السببان األساسيان للتخلف. وخاصة ف
وبالتالي يتوجب على الصندوق السعي الحثيث المستمر لتحسين إدماج الشباب في التنمية االقتصادية 

 االجتماعية.

، وهم المجموعة األكثر )أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأن الشباب واعدين جدا للمستقبل ROŞCAالسيد  -318
نشاطا ودينامية وحماسا، وبالتالي يتوجب على االستثمارات أن تتوجه نحو زيادة مشاركتهم في الحياة 
السياسية واالقتصادية. كذلك فإن دعم مبادرات الشباب عنصر هام لمنع الوضع الهدام الذي يتحول فيه 

وقع للبلدان التي تخفق في االستثمار في الشباب أن الشباب إلى مجرد متلقين سلبيين للمعونة ال أكثر. ويت
تكون أكثر عرضة لخسارة أكثر أفرادها نشاطا، مع ما يتبع ذلك من تبعات اقتصادية وديموغرافية غير 

 محبذة.

إلى اإلجماع الكامل على الحاجة لالستثمار في الشباب، سأل أعضاء فريق النقاش ما  مشيرا منسق الجلسة -319
 لنخلق الفرص للشباب الريفيين وما الذي يثبت أن الزراعة هي سبيل المضي قدما.الذي نحتاج إليه 

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن سبل العيش الريفية تعتمد على الزراعة، فهي  KIMANIالسيدة  -320
بالتالي محورية ألي نقاش عن االستثمار في الشباب الريفيين. ويتوجب علينا النظر إلى الزراعة كفرصة 
عمل تجارية للشباب الذين يمتلكون الشغف لبناء مستقبل ألنفسهم كأصحاب مبادرات فردية. وأما السؤال 

 فهو كيف يمكن أن نغير المواقف ونبث في الشباب الثقة بقدرتهم على تحقيق طموحاتهم.

عة عن أمثلة عن كيف يمكن لنا أن نجعل العمل المبني على الزرا Kimaniسأل السيدة  منسق الجلسة -321
 جذابًا في المناطق الريفية.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( أجابت قائلة بأن سالسل القيمة الطويلة في الزراعة توفر  KIMANIالسيدة  -322
الفرص للشباب لالنخراط في أنشطة غير تلك المتعلقة باإلنتاج في المزرعة نفسها، مثل خدمات اإلرشاد، 

ب فرصة الوصول إلى التمويل وغيره من الموارد لتمكينهم من والتسويق والتجهيز. وال بد من إعطاء الشبا
تأسيس األعمال، واالستعانة بالتكنولوجيات الجديدة عوضا عن األدوات والمعدات اليدوية، ومن شأن كل 

 ذلك أن يوفر لهم آفاق كسب سبل عيش محترمة من الزراعة.

على الشباب التغلب عليها، وبخاصة التحديات التي يتوجب  هي ما Pedrazaسأل السيد  منسق الجلسة -323
 في البلدان الخارجة من النزاعات.

)أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأن النزاع الذي امتد على مدى خمسين عاما في بلده  PEDRAZAالسيد  -324
كولومبيا، اندلع بصورة طاغية في المناطق الريفية حيث مازال العديد من الشباب الريفيين يعانون نفسيا من 

حداث التي كانوا شاهدين عليها. ويتم اآلن التطرق لالفتقار إلى البنى التحتية وفرص التعليم والعمالة في األ
هذه المناطق من خالل االستثمارات، بما في ذلك تلك الهادفة إلى اجتذاب الشباب ليعودوا من المناطق 

نشئت لتوفر مثل هذه الفرص، ومن الحضرية إلى الزراعة. وقال بأن شبكته الوطنية للشباب الريفيين قد أ
بينها التدريب الذي يعزز من جذب الشباب إلى األرض، ويشجعهم على البقاء في الزراعة. وأما التحدي 
األساسي فيتمثل في خلق القدرات على األرض لتمكين الشباب من توليد وتطوير تعزيز القيادة الضرورية 

 إلقامة الشبكات مع المنظمات األخرى.
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أن تجيبه على العوامل التي يجب أخذها بعين الحسبان لتوفير  Mai Thinطلب من السيدة  لجلسةمنسق ا -325
 الفرص لمجموعات السكان األصليين.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( أشارت إلى أن مجموعات السكان األصليين تتأثر بصورة  MAI THINالسيدة  -326
عتراف القانوني بحقوق مجموعات السكان األصليين غير متناسبة بالفقر، وأن أول مثل هذه العوامل هو اال

دارة مواردهم الطبيعية. وأما العامل الثاني فهو الموافقة الحرة والكاملة  الجماعية في ملكية أراضيهم، وا 
والمسبقة والمستنيرة لمجموعات السكان األصليين لتصميم وتنفيذ المشروعات والبرامج التي تخص تنميتهم 

كل من الشباب والسكان  لى السياسات الحكومية على وجه العموم أن تحاول استيعاببالذات. ويتوجب ع
 األصليين.

فيما لو كانت اإلجابات على األسئلة المطروحة تعكس مخرجات المناقشات  Zillerسأل السيد  منسق الحوار -327
 لة الشباب.التي أجرتها مجموعة العشرين عندما كانت تحت رئاسة ألمانيا ومبادراتها الخاصة بعما

قال بأنه سعيد إلبالغ الحضور بأن اإلجابات تؤكد مالءمة  )أحد أعضاء فريق النقاش( ZILLER السيد -328
خطة مارشال، ال من أجل أفريقيا، التي بادرت بها وزارته حتى قبل شغل ألمانيا لرئاسة مجموعة العشرين. 

ى لدعم تنفيذ حلول هذه القارات وأضاف قائال بأن الخطة يمكن أن تكرر بصورة كاملة في قارات أخر 
المختارة للمشاكل الملحة التي تواجهها، باستخدام نهج شمولي. وأما بالنسبة لمبادرة مجموعة العشرين، 
فالمقصود بها هو جعل الكرة تبدأ بالدوران وذلك من خالل توفير التدريب والتعليم المهني وخلق أعمال 

يفيين. ويمكن لمثل هذا التعليم والتدريب في واقع األمر أن يشكل إضافية للماليين العديدة من الشباب الر 
سبيال حيويا لتحرير الشباب على المستوى القاعدي من فخ الفقر الذي تفرضه زراعة الكفاف، بما يتماشى 
مع طموحاتهم الخاصة، ومع مساوئ العمل في القطاع الصناعي. وال بد من إقناع الصناعة والمستهلكين 

 سؤولية أكبر، كذلك ال بد من دعم جهود المجتمع المدني لبناء مستقبل الشباب الريفيين.بالتصرف بم

إعطاء منظور وطني فيما لو كان يتم التصدي لمثل هذه الشواغل  Roşcaطلب من السيد  منسق الحوار -329
 من خالل التمويل والتدريب واستقطاب التأييد.

يجاب، قائال بأنه يتوجب على جميع البلدان أن تمتلك )أحد أعضاء فريق النقاش( أجاب باإل Roşcaالسيد  -330
القواعد الناظمة وأن تروج لتنمية منظمات الشباب فيها. وبالنسبة لبلده مولدوفا، وضعت الحكومة برنامجا 
وطنيا للنهوض بالشباب، ووفر مشروعان للصندوق يتلقيان تمويال من الدانمارك بداية التمويل للمئات من 

ت الفردية من الشباب، نصفهم تقريبًا من النساء. وال بد من أن تمثل هذه األعمال الصغرى أصحاب المبادرا
الهدف األساسي لمساعدة الشباب. ومن المشجع أن نرى وكاالت الدولة في مولدوفا تستمر في تمويل ودعم 

خالل  هؤالء الشباب من أصحاب المبادرات الخاصة ما أن تستكمل هذه المشروعات، بما في ذلك من
التدريب الذي يوفره القادة في الصناعة والزراعة. وفي بالده تقوم منظمات عديدة للشباب بممارسة الضغط 

 بصورة نشطة خدمة لمصالح الشباب.

 دعا الحضور لطرح األسئلة.منسق الجلسة  -331
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الباقون )الدانمارك(، قالت بأن األولية تعطى للشباب في بلدها، وأجابت ربما يرغب  MORTENSEN السيدة -332
عداد البرامج ذات الصلة  في المستقبل باتباع نموذج الدانمارك بإشراك سفراء الشباب في صناعة القرار وا 

 بالشباب.

)فرنسا(، مثنية على مثال مولدوفا، تساءلت عن أفضل السبل إلشراك الشباب في  GICQUELالسيدة  -333
ة وكيف يمكن زيادة جاذبية الحرف في صناعة القرار وذلك لصالح االستجابة الحتياجاتهم ذات األولوي

الزراعة للشباب، وهو موضوع مازال يحظى ببروز طاٍغ في بالدها. وقالت بأنه من الهام أيضا النظر في 
دماج االعتبارات البيئية  نوع النموذج الزراعي الذي يتم الترويج له لضمان أساليب إنتاج أكثر استدامة، وا 

ة واألسرية في الزراعة وغيرها من األبعاد، مع دعم كل ذلك بالسياسات واالجتماعية واالقتصادية والصحي
 الزراعية المالئمة.

)أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأنه وبالنسبة لمسألة إشراك الشباب في صناعة القرار،  PEDRAZAالسيد  -334
تحدي الكبير هو وفي منظمته، يشارك الشباب في تشكيل السياسات العامة في المناطق الريفية. إال أن ال

مثال في إقناع الشباب بأن السياسة ليست بالضرورة مرتبطة بالفساد. كذلك فإن الشباب أيضا ينخرطون في 
بناء القدرات الريفية، مما ينجم عنه تداول أفضل للمعلومات، وجعل الزراعة أكثر جذبا لنظرائهم من 

الشباب في كولومبيا على تحقيقه، وبصورة  الشباب. أما الثقة المؤسسية للشباب فهي هدف حرج آخر يعمل
 ملحوظة من خالل التعاون مع الصندوق في الميدان.

 عن أفضل السبل إلقناع الشباب بالبقاء في المناطق الريفية. Mai Thinسأل السيدة  منسق الجلسة -335

لبقاء )إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأنه من الهام على وجه الخصوص للشباب ا MAI THINالسيدة  -336
في المناطق الريفية بهدف التغلب على التحديات المرتبطة بالتحضر السريع. ولتحقيق هذه الغاية، ال بد من 
اتخاذ الخطوات الالزمة لتقليص الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية وتنمية الزراعة لجعلها توفر الفرص 

أسرهم يشجعونهم على اتباع خيارات أخرى، وهذا  للشباب والحوافز لهم بالبقاء، وخاصة ألن العديد من أفراد
ينطبق على خبرتها الخاصة. وال بد أن تشكل برامج الشباب وصناديق الشباب الخاصة جزءا من مساعدة 
الشباب على البقاء في الزراعة بشروطهم الخاصة. كذلك فإنه من الهام بمكان أيضا القبول واالعتراف بأن 

لول المناسبة للعديد من المشاكل التي تتم مواجهتها، وبخاصة بالنسبة للشباب من المعارف التقليدية توفر الح
 السكان األصليين المنخرطين في اكتساب مثل هذه المعارف من األجيال األكبر سنا.

، معقبا على تعليق فرنسا على إعداد نموذج زراعي شامل يضمن االستدامة، طلب من منسق الجلسة -337
ث عن الخطوات التي يتوجب اتباعها لضمان استدامة الزراعة، وفي الوقت نفسه أن تتحد Kimaniالسيدة 

 اإلبقاء على أساسها الثابت.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن المسألة هي تحويل الزراعة من سبيل لعيش  KIMANIالسيدة  -338
براز صورة الكفاف إلى مشروع تجاري مربح، مع إبقاء موضوع االستدامة البيئية في األذهان  على الدوام، وا 

الشباب أصحاب األعمال الملهمة والناجحة في الزراعة واألعمال الزراعية وذلك بهدف تغيير الصورة 
 النمطية في المستقبل.
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)فانواتو( قال بأنه ال بد من إشراك الشباب في مناقشات صناعة السياسات، وأكد على  KOUBACKالسيد  -339
لمهني متسائال فيما لو كان يتوجب على الخبراء الدوليين التفاعل مع الشباب الدور الهام للتدريب والتعليم ا

في المجتمعات المحلية خالل زياراتهم القطرية. وتساءل أيضا عن التحديات التي يواجهها الشباب الذين 
 يسعون للحصول على المساعدة المالية.

لية المساءلة الخاصة بها، ترصد مجموعة )أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأنه ومن خالل آ ZILLERالسيد  -340
العشرين بصورة منتظمة تنفيذ مبادراتها، ولكن ال بد من إيجاد مخططات للعمل على المستوى القاعدي لكي 
يستخدمها أي بلد آخر في أوضاع مشابهة. ومن الدروس المستفادة على مدى السنوات العديدة من التعاون 

إال من خالل اإلصغاء والعمل على ما يريده جمهور العامة بشأن  اإلنمائي أنه ال يمكن حل المشاكل
احتياجاته الفعلية. وال يوجد حل بمقياس واحد يناسب الجميع، إال أنه ال بد من وضع هذه المخططات 
بصورة دقيقة للغاية لضمان إمكانية مواءمتها للحلول والسياقات المختلفة إذا ما كان لها أن تحقق هدفها. 

ئال بأن وكالة التعاون األلمانية غدت أكثر كفاءة ألن منظمات المعونة الثالث التابعة لها قد وأضاف قا
 أدمجت في منظمة واحدة والجهود جارية لتحقيق المزيد من التحسن في نظامها الداخلي.

فيما لو كانت وحدته تشرك الشباب بصورة منتظمة في تصميم وتنفيذ  Roşcaسأل السيد  منسق الجلسة -341
ن كان الجواب باإليجاب فما هو أفضل نهج للقيام بذلك.بر   امجها، وا 

)أحد أعضاء النقاش( قال بأن نجاح أي برنامج يتناسب طردا مع إشراك المستفيدين في  ROŞCAالسيد  -342
عملية صناعة القرار وغيرها من العمليات منذ البداية وحتى النهاية. ففي بداية األمر من الضروري تحديد 

لمستفيدين والخيارات المتاحة للتدخل لتلبية هذه االحتياجات. وفي مرحلة التصميم، كان أعضاء احتياجات ا
فريقه يقومون باتصاالت وجها لوجه مع أصحاب المبادرات الفردية من الشباب بهدف جمع المعلومات عن 

التمويل، وتستخدم مواضيع على شاكلة الضمانات المتاحة والمعوقات التي يواجهونها في سبيل الوصول إلى 
هذه المعلومات بعد ذلك كأساس لصياغة االستجابات والحلول المالئمة. وعلى خالف جيل آبائهم، فإن 
أصحاب المبادرات من الشباب كانوا يتخذون زمام المبادرة في الزراعة ويعتبرونها عمال، ويتوجب علينا 

 تطويرها على هذا األساس.

ضاء الفريق الثالثة الذين يمثلون الشباب ما هما القراران )هولندا( سأل أع HOOGEVEENالسيد  -343
 الضروريان للتغيير والعمل اللذان كانوا سيتخذونهما فيما لو كانوا في منصب رئيس الصندوق.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأنها لو كانت في منصب رئيس الصندوق، لتمعنت  KIMANIالسيدة  -344
 كد من أنها ستفيد المزارعين الشباب على أرض الواقع في نهاية المطاف.في المشروعات منذ البداية للتأ

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت لو كانت في منصب رئيس الصندوق، ألسست  MAI THINالسيدة  -345
لبرنامج قروض سهل وواضح ومن المتيسر فهمه مع الحد األدنى من البيروقراطية لصالح كل من المزارعين 

ج لتدريب الشباب ضمن الصندوق بحيث يمكن لهم أن يكتسبوا فهما عن كيفية عمل مثل والشباب، وبرنام
 هذه المنظمات وآلياتها، وما هي أفضل الوسائل للتأثير على عمليات صناعة القرار فيها.

)أحد أعضاء فريق النقاش( أضاف قائال بأنه ربما كان من المفيد للصندوق أن يشكل هيئة  ZILLERالسيد  -346
ى قضايا الشباب الشاملة بهدف أداء مهمة كتلك التي تؤديها مجموعات االنخراط في مجموعة تركز عل



 GC 41 

66 

العشرين، والتي توفر المدخالت لمسارات عمل المجموعة بشأن قضايا تتراوح بين النساء واألعمال التجارية 
يع المستوى للتنمية إلى المجتمع المدني والشباب. وقد يرغب أيضا في النظر في مثال المنتدى السياسي رف

نما يشجع ممثلي الشباب على  المستدامة التابع لألمم المتحدة، والذي ال يمتلك سفراء من الشباب فقط وا 
حضوره اجتماعاته وعلى إعطاء رأيهم في عمله كطريقة للتثبت من الوقائع. وتعتبر جلسات النقاش التفاعلية 

 ن خطوة جيدة في ذلك االتجاه.كتلك التي أدخلت مؤخرا على دورات مجلس المحافظي

اقترح على أعضاء فريق النقاش وجوب أخذ مسألة الهجرة في سياق المناقشات التي يجرونها  منسق الجلسة -347
 بشان الشباب.

 عرض فيديو وثائقي عن السنغال، العودة إلى الوطن. -348

طلب من أعضاء فريق ، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لعودة المهاجرين التي يعرضها الفيديو، منسق الجلسة -349
النقاش اإلشارة إلى كيف يمكن للحكومات أن تدعم العمليات المتوازنة للهجرة والتحرك من المناطق الريفية 

 إلى المناطق الحضرية.

)أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأن جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك قطاع  ROŞCAالسيد  -350
جب عليها لعب دور للحد من الهجرة، ولكن المسؤولية األساسية تقع على عاتق األعمال والقطاع المالي، يتو 

الحكومات. وليست هنالك أية توصيات عامة يمكن تطبيقها على جميع البلدان، ولكنه من الضروري في 
المقام األول تحري العوامل التي تؤدي إلى الهجرة في كل حالة من الحاالت، مثل النزاعات أو تدني 

ت المعيشة. ومن المجاالت التي يمكن للحكومات أن تركز عليها االستثمار في تنمية البنى التحتية مستويا
الريفية، مثل إمدادات المياه والغاز وبناء الطرقات، لتحسين الحياة في القرى والمجتمعات. وأشار إلى مثال 

في القرية التي ولد فيها،  طبيب أسنان شاب من بالده ُمنح قرضًا بعد تخرجه لفتح عيادة سنية مرخصة
لتقديم خدمة تفيد السكان المحليين. فإتاحة الفرص والتعليم للشباب ال تعني بالضرورة وجوب أن ينخرطوا 

 جميعا في الزراعة.

ومن الهام التفكير ال بعدد الوظائف التي يتم خلقها، ولكن أيضا بعدد الوظائف جيدة المردود لتوفير الحوافز  -351
ي مواطنهم األصلية. ومن التوجهات الجيدة في إقليمه، االهتمام بالصناعة لالستثمار في للشباب للبقاء ف

الزراعة، على سبيل المثال من خالل تنمية أعمال التشييد والبناء. ويمكن للحكومات لعب دور هام لخلق 
الريفية،  الظروف الجذابة إلعادة تحويل االستثمارات في األعمال من المناطق الحضرية إلى المناطق

 والجتذاب االستثمارات من الخارج.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأنه من الهام توفير حكايات أكثر من النوع الذي ذكره  KIMANIالسيدة  -352
ألن ذلك يغير الخطاب الذي أصغى إليه الشباب في السابق الذي يحثهم على وجوب الهجرة  ،Roşcaالسيد 

ن كثيرا ما أن يعودوا إلى مناطقهم الريفية. فنشر قصص النجاح مثل هذه إلى المدن، ولكن حالهم سيتحس
ذا أخذنا  على المأل سوف يشجع الشباب على البقاء في مناطقهم األم أو العودة إليها. عالوة على ذلك، وا 

حيث كينيا كمثال، كانت الزراعة تدرس في السابق من المدرسة االبتدائية فصاعدا، لكن نظام التعليم تطور ب
لم تعد الزراعة تدرس في المدارس اآلن. وال يتم تحفيز معظم الطالب على الذهاب إلى الجامعة التقنية التي 
نما تحبذ دراسة األعمال وغيرها من  توفر بعض المهارات التي يمكن تطبيقها مباشرة في المناطق الريفية، وا 
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لمهن ذات الصلة بالزراعة والحياة الريفية االختصاصات. والسؤال المطروح إذن هو كيف نجلب المهارات وا
 مرة أخرى إلى النظام التعليمي.

بالمائة من سكان العالم ينجذبون بصورة كبيرة  90)أحد أعضاء فريق النقاش( قال بأن  ZILLERالسيد  -353
لفقر لبلدانهم األم، ومدنهم أو قراهم األصلية وال يودون في واقع األمر تركها. ولكن معظم الهجرة يسببها ا

والحاجة. لكن القليل من البلدان الصناعية متحمسة الستيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين. وعلى الرغم من 
أن الحل البسيط على ما يبدو يكمن في تعزيز الدعم المقدم للمناطق التي يأتي منها الالجئون والمهاجرون، 

نا إلى التعاون اإلنمائي فقط على أنه وسيلة فإن مثل هذا الحل قد يؤدي إلى حركة دائرية متراجعة، فلو نظر 
للتنمية  2030لتجنب الهجرة، فإن أهداف التضامن واألهداف اإلنسانية كما تنص عليها خطة عام 

المستدامة، سيتم إغفالها تماما وسيغدو العالم أشد فقرا من الناحية األخالقية. ومن الدروس المستفادة من 
العشرين أن األمور كلها مترابطة مع بعضها البعض. فإذا ما وجهت  رئاسة ألمانيا األخيرة لمجموعة

المساعدة فقط للبلدان التي من المحتمل للعديد من المهاجرين أن يأتوا فيها من العالم النامي، سيتم تجاهل 
 بلدان أخرى، في الوقت الذي يعتبر من الهام بمكان عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب.

عما يمكن للمنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية أن تفعله للمساعدة على توفير  تساءل منسق الجلسة -354
 الفرص في المناطق الريفية ولضمان أن يكون للشباب صوتا في الفرص التي يتم توليدها.

وافق على أن توليد الفرص أمر حاسم، وفي المناطق  (أحد أعضاء فريق النقاش) PEDRAZAالسيد  -355
ك العديد من المؤسسات التي لديها برامج للشباب، ولكنها تواجه عقبات عديدة، بما في ذلك الريفية، هنال

القدرة على استهداف الشباب إلى هذه البرامج التي يديرونها، وبعضها على شبكة اإلنترنت. وهذا هو السبب 
لجمعهم بحيث يمكن في تركيز شبكة الشباب الريفيين في كولومبيا على تنظيم الشباب في رابطات وشبكات 

وكذلك فإنه من الضروري تبادل الخبرات بحيث يمكن لهم أن يتوصلوا إلى الحلول المناسبة لمشاكلهم. 
للشباب أن يتعلموا من بعضهم البعض وأن يجتمعوا لحل المشاكل التي تخصهم. والهدف هو تغيير العقلية 

 الخاصة بهم كجزء من التنمية الريفية.األبوية وضمان كون الشباب العبين أساسيين في توليد الفرص 

فاالستثمار، وبخاصة في المناطق الريفية، يجب أن يركز على التكنولوجيا، التي تعد عنصرا هاما لجعل  -356
الزراعة تعمل بصورة أيسر ولخلق المبادرات وفرص العمل. وفي الوقت نفسه، فمن الهام تنمية إحساس 

دراك أن العمل في المناطق الريفية يعد شرفا. إال أن العديد من الشباب بملكية أراضيهم، وتشجيعهم على إ
النماذج اإلنمائية المقترحة ال يتم تكييفها بما يناسب البيئات الريفيةـ إذ غالبا ما ينظر إلى المدن على أنها 
مناطق للتنمية وعلى المزارع على أنها شيء مختلف تماما. وشبكة الشباب الريفيين عضو في المائدة 

لمستديرة للتعليم الريفي في كولومبيا، حيث التأكيد على أهمية نمط من التعليم يساعد الشباب على فهم ا
حقيقة أن المناطق الريفية توفر فرص العمالة أيضا، مع ما يرافق ذلك بطبيعة الحال من ضرورة تدريب 

ورة وجود المزارعين على األطباء والمحامين، ويتوجب على النظام التعليمي أن يأخذ بعين الحسبان ضر 
 الدوام.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن أكبر تحدٍّ للشباب من السكان األصليين في  MAI THINالسيدة  -357
ن كانت مجتمعات أصلية عدة ال تجيد اللغة  ميانمار هو استخدام اللغة الوطنية فقط للتدريس، حتى وا 

. لذا فهم أيضا ال يفهمون ما الذي يدرس على المستويات الوطنية إال بدءا من المدارس اإلعدادية وصاعدا
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األدنى. وبهدف الترويج لتحسين فعلي لحصول الشباب من السكان األصليين على التعليم، هنالك حاجة 
لنظام تعليمي ثنائي اللغة، أو إذا كان ذلك ممكنا متعدد اللغات، يتطور بالتشاور مع مجتمعات السكان 

ة، يخلف أثرا رئيسيا على الهوية الثقافية ألن الشباب يشعرون بأنهم أقل شأنا من باقي المحليين. فعامل اللغ
المجتمع، مما يعيقهم عن المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والمساهمة في مجتمعاتهم ككل. وبالتالي فإن 

الت التنمية، على االستثمار في التعليم الشمولي الذي يوفر مشاركة ذات مغزى للجميع أولوية قصوى لوكا
غرار ما تفعله منظمة اليونيسيف بالنسبة لنظم التعليم المستندة إلى اللغات األم. ومن المجاالت األخرى التي 
تشتد الحاجة فيها للمساعدة الضمانات والدعم األكبر للمزارعين على نطاق صغير. كذلك ال بد لوسائل 

ية الزراعية للشباب كتوجه ال بد من اتباعه، عوضا عن اإلعالم أن تلعب دورا هاما من خالل تعميم التنم
تصوير السكان الذي يعملون في الزراعة وكأنهم تركوا ليتخلفوا عن الركب. وأخيرا، ال بد من تبني نهج 

 مستند إلى الحقوق في جميع اإلجراءات المتخذة.

 ة.دعا المشاركين اآلخرين لإلدالء بتعليقاتهم على مسألة الهجر  منسق الجلسة -358

)الغابون( قالت بأنه من الواضح من المناقشة أن شواغل الشباب في المناطق الريفية  TAYE ZODIالسيدة  -359
متشابهة في جميع أنحاء العالم، أال وهي ربحية األنشطة الزراعية وتمويل األنشطة وملكية األراضي. وهنالك 

شباب، من الضروري أن يتجاوزوا جميع حاجة اللتزام فعلي من قبل كل من الحكومات والشباب. وبالنسبة لل
المبررات، ولقد حان الوقت لهم لاللتزام بكونهم مزارعين والعمل لصالح بلدانهم وقاراتهم وللعالم ككل. أما 

 الحكومات، فيتوجب عليها إظهار التزامها بدعمهم.

لشباب، )إكوادور( قال بأنه من المثلج للصدر على وجه الخصوص رؤية ا ALIAGA SANCHOالسيد  -360
، وهم يشاركون في النقاش الحالي. وقد Sebastián Pedraza ،Mai Thin Yu Mon، وRita Kimaniمثل 

نما  أثيرت نقطة غاية في األهمية. وهي وجوب أال تقتصر الفرص في المناطق الريفية فقط على الزراعة، وا 
شطة األعمال بما في ذلك يتوجب أيضا تشجيع الشباب على االنخراط في أنماط أخرى من الخدمات، وأن

الخدمات غير المالية والخدمات الثقافية، وما إلى ذلك. وبالتالي من الضروري تحديد أنماط األسواق المالية 
 وغير المالية التي يمكن تطويرها لصالح الشباب.

 وافق على الحاجة للتركيز على عودة الشباب إلى الزراعة في سياق الهجرة (ل)السنغا DIOUFالسيد  -361
والتنمية الريفية. وللصندوق دور يلعبه في إدخال التكنولوجيات واألساليب الزراعية األكثر حداثة. ومن 
الصعب تصور الشباب يعودون إلى الزراعة إذا ما كان يتوجب عليهم االستمرار في استخدام ممارسات 

دمات المتاحة في المدن أجدادهم. فاألرياف في العالم النامي اليوم توفر بعضا من عناصر الجذب والخ
ولكن ذلك ليس الحال عادة في البلدان النامية. وهو شيء بحاجة لإلصالح إذا ما أردنا إبقاء الشباب في 

 الزراعة.

)سريالنكا( قالت بأن حكومتها تتخذ مبادرات عدة لتشجيع الشباب على البدء  DELPITIYAالسيدة  -362
روض التيسيرية مؤخرا للمتخرجين العاطلين عن العمل بمشروعاتهم الخاصة، بما في ذلك إدخال مخطط للق

لبدء عملهم في مناطقهم األصلية. إال أن معظم الشباب يودون وظائف مكتبية أو مهنية. إضافة إلى ذلك، 
مليون شاب قد اختاروا قيادة عربات بثالثة عجالت  1.5فقد كشف مسح أجرته جامعة كولومبو بأن حوالي 
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ر في التعليم األعلى أو العمل في القطاع الزراعي. وبالتالي، فهي تتساءل كيف كمهنة عوضا عن االستمرا
 يمكن اجتذاب الشباب إلى الزراعة.

طلب من أعضاء فريق النقاش إيجاز الرسائل األساسية الناجمة عن الجلسة التفاعلية،  منسق الجلسة -363
 وبخاصة تلك التي تؤثر على عمل الصندوق.

غابون الرأي. وبدون الرغبة يعتذر ألنه سيخالف ممثل فريق النقاش( قال بأنه )أحد أعضاء  ZILLERالسيد  -364
باب شالتبعية للجهات المانحة، هنالك قضايا ال يمكن ألصحاب المبادرات الفردية من الحالة من في خلق 

التي ، ةسواق األوروبياألمن الضروري الوصول إلى  ،لتصدير السلعو التطرق لها وحدهم. فعلى سبيل المثال 
يفاء بمثل هذه لإلتتطلب اإليفاء بجملة معقدة من المعايير التقنية. ومن هنا تنبثق الحاجة للمساعدة 

لى الحواجز المعايير، ومنها على سبيل المثال ضبط الجودة من خالل المختبرات. والوضع نفسه ينطبق ع
مازالت تتطلب  تسين. وهي مجاالمجال واسع للتحالفة الجمركية على التجارة، حيث التي ال تتعلق بالتعر 

تعاونا إنمائيا. ومن غير الممكن القول ببساطة أن على الناس أن يكونوا أكثر نشاطا. ولذا فإن شركاء 
 أكثر انخراطا وأكثر تحوال ألقصى حد ممكن. االتنمية يسعون لكي يغدو 

ع الشباب في بالده )أحد أعضاء فريق النقاش(، تحدث من خبرته الشخصية في العمل م ROŞCAالسيد  -365
في السنوات الماضية، وحث الصندوق على االستمرار في دعم مشروعات الشباب في البلدان األخرى. 
فبالده مستعدة لتقديم الدعم وتبادل الخبرات لتحقيق هذه الغاية. وعّبر عن فخره بالنتائج المتحققة من 

االستثمار في الجيل األكثر شبابا يعتبر أصحاب المبادرات الفردية من الشباب في جمهورية مولدوفا. ف
 أفضل االستثمارات التي يمكن أن تقوم بها بلد ما.

)أحد أعضاء فريق النقاش( وافق على أنه من الضروري االستمرار في االستثمار في  PEDRAZAالسيد  -366
شراكهم ف يالء الثقة بالشباب. وال بد من إدراجهم في أنشطة المشروع وا  ي اتخاذ القرارات. الشباب الريفيين وا 

وبالتالي فإنه من الهام، كما تم في كولومبيا، بناء قدرات الشباب بحيث يمكن لهم أن يساهموا بحق في 
 مجتمعاتهم وأن يستفيدوا من الدعم الضروري.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن النقطة األساسية التي أحاطت بها علما من  MAI THINالسيدة  -367
نت الحاجة إلى تبني نهج شمولي للتنمية، عوضا عن التركيز فقط على التنمية الزراعية خالل النقاش كا

بحد ذاتها، بل وال بد من التركيز أيضا على الخدمات الخاصة مثل التعليم والصحة واألنشطة الثقافية، دعما 
ن، مما يجعل احترام للتنمية الريفية. وقد طبق النهج الشمولي للتنمية في مجتمعات السكان األصليين لقرو 

مثل هذه المعارف المحلية والتقليدية واالعتراف بها وتطبيقها أكثر أهمية في سياق التنمية الريفية. كما يجب 
أن يكون االستثمار في الشباب الريفيين عملية مستمرة، مع رصد وتقييم منتظمين، ألنها ستخلف عوائد 

 جتمع.عظيمة مقارنة بأية استثمارات أخرى يقدمها الم

)إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت بأن المجتمعات في جميع أنحاء العالم ستستفيد بدون  KIMANIالسيدة  -368
أدنى شك من االستثمار في الشباب. ومن وجهة نظرها الخاصة، فإن الرسالة الرئيسية هي أن الوقت قد 

شراك الشباب في صناعة السياسات وتصميم المشروع ات. وهي ترحب بأخذ حان التخاذ اإلجراءات وا 
 الصندوق بزمام المبادرة في هذا المجال.
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سأل أعضاء فريق النقاش ما الذي كانوا سيفعلونه لو كانوا في منصب المدراء القطريين في  منسق الجلسة -369
مليون دوالر أمريكي، وكيف  35إلى  30بلدانهم، وكيف كانوا سينفقون قرضا وسطيا من الصندوق بحدود 

 لشباب.كانوا سيشركون ا

قال بأنه سيستمر بما يتم عمله بالفعل في كولومبيا، أي  )أحد أعضاء فريق النقاش( PEDRAZAالسيد  -370
تنظيم الشباب وبناء قدراتهم على المستوى المحلي، ألنه استثمار في مبادراتهم الخاصة، التي تؤدي في 

اءات للشباب للحديث مع نهاية المطاف إلى تنمية هذه المناطق. كذلك فإنه من الضروري خلق الفض
 المؤسسات، بحيث تتاح لهم فرصة إسماع أصواتهم ولصياغة المشروعات التي تؤثر على بيئتهم المحلية.

)إحدى أعضاء فريق النقاش( اقترحت بأنه، وباإلضافة إلى التدريب، كذلك ال بد من  MAI THINالسيدة  -371
الشباب، والتي تصمم وتنفذ بصورة مشتركة مع  منح مكافآت للمشروعات الزراعية االبتكارية التي يقودها

الصندوق. إذ يتوجب أن تتضمن هذه المشروعات العديد من الجوائز والتجارب الريادية في مجتمعات محلية 
 مختلفة، بحيث يمكن تطوير نموذج فعال للغاية يمكن أن يشكل حافزا للشباب اآلخرين.

بأن مدير البرنامج القطري يجب أن يبدأ من خالل  )إحدى أعضاء فريق النقاش( قالت KIMANIالسيدة  -372
مليون دوالر أمريكي قد يبدو مبلغا كبيرا، إال أنه من ناحية  35االعتراف بأنه، وعلى الرغم من أن مبلغ 

الممارسة العملية مبلغ ضئيل للغاية لتحقيق التحول المطلوب. وبالتالي فمن الضروري السعي إلرساء 
ن الشراكات في المجاالت ذات الصلة بالزراعة، مثل تشييد البنى التحتية الضرورية األنماط األكثر فائدة م

التي ال بد من التطرق لها في نفس الوقت. وهنالك العديد من السبل والوسائل المختلفة لجعل الزراعة تنجح، 
علية إلرساء بما في ذلك وصول المزارعين إلى المعلومات، والبذور واألسواق والتمويل. وهنالك حاجة ف

 شراكات فعالة للتطرق للقضايا المعقدة للغاية التي تنطوي عليها العملية.

شكر أعضاء فريق النقاش، وأشار إلى أنه وحيث سيعمم الصندوق قضايا الشباب في فترة  منسق الجلسة -373
طوط التجديد الحادي عشر للموارد، فإن المناقشات كانت مفيدة للغاية، وعلى نحو مخصوص في وضع الخ

 العريضة لألفكار الجديدة.

 عرض فيديو وثائقي عن غامبيا، االستثمار في النساء الريفيات. -374

 )هولندا( ترأس الجلسة. Hoogeveenالسيد  -375

أشار إلى بعض الرسائل الجديرة باالهتمام التي تمخضت عنها الجلستان التفاعليتان رئيس الجلسة  -376
يسود شعور عام بضرورة تحسين وتغيير النظام متعدد  المعقودتان في ذلك اليوم. وبالنسبة التعددية،

بالمائة من المشاركين أنه يتوجب على  60األطراف، ولكنه من غير الممكن االستمرار بدونه. واعتبر 
الصندوق أن يتعاون بصورة أكبر مع جملة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص وقطاع المجتمع 

 رى تحري سبل جديدة للتعهد بالمساهمات والتمويل.المدني. ومن الرسائل األخ

ملهمة من الجلسة التفاعلية بشأن الشباب، بما في ذلك التفكير بالشباب وتفكيرهم  كذلك انطلقت رسائل -377
بأنفسهم باعتبارهم أصحاب مبادرات فردية، وبخاصة باألعمال الزراعية. وهنالك دعوة واضحة لوصول 

والتمويل. كذلك شكلت الجلسة التفاعلية نقطة انطالق من خالل إشراك الشباب إلى األراضي والتدريب 
 الشباب في المناقشة وشجع الصندوق على إشراكهم بصورة أكبر في المستقبل.
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 رئيس الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق، Hans Hoogeveenمالحظات افتتاحية من السيد 

مجلس محافظي الصندوق، وأود أن أشكر كل من كان لهم الفضل في  يشرفني ويسعدني أن أتولى منصب رئيس
ذلك. وأتوجه بالتهنئة أيضًا إلى الزمالء في المكتب، معالي المحافظين الممثلين لجمهورية األرجنتين وجمهورية 

 إندونيسيا. وأتطلع إلى العمل معًا في إجراء هذه الدورة.

اء المكتب المنتهية واليتهم على ما قدموه من عمل متميِّز حتى اآلن. وأود بطبيعة الحال أن أتوجه بالشكر إلى أعض
وُأعرب عن امتناني الشخصي للرئيس أنغبو، ليس فقط على عمله الرائع، بل وكذلك على عمله في المستقبل، كما 

تاحتهم الفرصة لنا كي نركز على مو  ضوع أوجه الشكر بطبيعة الحال إلى موظفيه على تنظيمهم هذه الدورة وا 
 “.من الهشاشة إلى الصمود الطويل األجل: االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامةالتحول ”

السيدات والسادة، أعتقد أننا في كل اجتماعات األمم المتحدة التي نعقدها اليوم ُيشيد كل منا باآلخر العتماده إطار 
ا نفعل ذلك. والمهمة الوحيدة الماثلة أمامنا اآلن وأهداف التنمية المستدامة، ونحن على حق عندم 2030خطة عام 

هي تنفيذ تلك الخطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكننا ُندرك أن مجلس المحافظين ينعقد في وقت نواجه فيه 
في المائة من سكان العالم يبيتون  11مليون شخص آخرين يرزحون تحت وطأة الجوع. ويعني ذلك أن  40حقوق 

في المائة في غضون سنتين. ونحن عندما نتحدث عن أهداف التنمية  5يوم، ويعني أيضًا زيادة نسبتها جوعى كل 
، نجد أنفسنا أمام انتكاسة خطيرة في هدفنا الذي نصبو في إطاره إلى القضاء على 2المستدامة، وبخاصة الهدف 

 . 2030الفقر والجوع بحلول عام 

ا ُننتج الغذاء للجميع في العالم، ولكننا في الوقت نفسه ُنهدر ثُلث غذائنا كل يوم ومن المفارقة الكبيرة هذه األيام أنن
ذا نظرنا إلى األرض التي تنتج ذلك الغذاء سنرى أنها ُتعادل مساحة الصين، ومن ُحسن الحظ أن  وكل سنة. وا 

وع من األراضي الصين ارتقت إلى هذا المستوى ونهضت لمواجهة تحدي ضمان األمن الغذائي، ولكن هذا الن
 الزراعية ُيهدر كل سنة.

ومن الواضح أن دور الصندوق في القضاء على الفقر والجوع عن طريق االستثمار في الشباب الريفيين وفي التنمية 
 الريفية بات أكثر أهمية  وأصبح أكثر صلة بالواقع عن ذي قبل. 

وجهها خالل هذين اليومين. ونأمل أاّل تكون مجرد وعلينا في بداية هذا المجلس أن ُنفكر في نوع الرسالة التي سن
رسالة أمل، بل أن تكون أيضًا رسالة لالستثمار والعمل. وأعتقد أن الرئيس أنغبو وموظفيه يقدمون برنامجًا تفاعليًا 
 ممتازًا لهذا المجلس. واعتقد أن بوسعنا أن نوجه من خالل هذا البرنامج رسالة قوية إلى العالم، ولكن البد من

 صياغة هذه الرسالة القوية. 

إن لدينا أحداثًا هامة في هذا البرنامج. وأحد هذه األحداث هو االستثمار في شبابنا. وعندما نتحدث عن شبابنا 
وأطفالنا سنجد أن الحقائق مروِّعة أكثر من أي وقت مضى. إن طفاًل واحدًا تقريبًا من بين كل أربعة أطفال دون 

يعاني اضطرابًا في النمو  -مليون طفل في جميع أنحاء العالم  150الء يصل عددهم إلى وهؤ  -الخامسة من العمر 
مليونًا آخرين مصابين بالهزال، أي انخفاض شديد في الوزن بسبب االفتقار إلى  52ومخاطر أمراض شديدة. وهناك 

قيا، نجد أن الشباب في حاجة إلى الغذاء. وعندما ننظر إلى االستثمار في الشباب، وعندما ننظر مثاًل إلى قارة أفري
في المائة في فرص العمل، خاصة في ميدان الزراعة وسالسل القيمة. إن أفريقيا لديها أكبر عدد  30زيادة بنسبة 
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مليون شاب أفريقي ُيعاني أكثر من نصفهم البطالة اليوم. وهذا هو التحدي الماثل  364من الشباب في العالم، أي 
 البون ليس فقط بإيجاد حلول ملموسة، بل البد أن نتدخل وبسرعة.أمامنا. ولذلك نحن مط

ونتطرق أيضًا إلى الهشاشة والصمود، ونعلم أيضًا أننا نواجه اليوم أزمات إنسانية أكثر من أي وقت مضى؛ ونحن 
التي  مليون شخص في هذه المناطق، ونعرف البلدان 40نواجه أزمات سببها النزاع وتغيُّر المناخ. ويعيش حوالي 

ذا أغمضت عينيك وفكرت في هذه األوضاع. ومن ثم فتحت عينيك، انظر إلى جارك عن شمالك  يعيشون فيها. وا 
ذا كنتم أنتم الثالثة تعيشون في منطقة نزاع فإن واحدًا فقط منكم هو الذي سيبقى على قيد الحياة إذا  وعن يمينك، وا 

خرى جرس إنذار يدوي بقوة في أذاننا كي ننهض وُنسارع إلى لم نتخذ أي إجراء. وذلك هو مربط الفرس. وهذا مرة أ
 العمل اآلن. 

وأخيرًا وليس آخرًا، نتطرق أيضًا إلى نظامنا المتعدد األطراف، أاّل هو منظومة أممنا المتحدة. إن حكومة هولندا 
ُقدمًا. إنه الطريقة الوحيدة  الجديدة تتمسَّك أكثر بالدفاع عن هذا النظام المتعدد األطراف ألنه السبيل الوحيد للمضي

إليجاد حلوٍل لمشاكلنا وتحدياتنا. ونحن في حاجة إلى صندوق أقوى في منظومة األمم المتحدة. وعلينا تحقيق نتائج 
في هذين اليومين، ليس فقط باعتماد قرارات ومقررات، بل وكذلك باالستثمار؛ بالعمل عن طريق االستثمار في 

 اب الريف وسكان الريف. الصندوق واالستثمار في شب

مليون من صغار  550ذلك هو ما يتعيَّن علينا القيام به في اليومين المقبلين؛ علينا أن نستثمر في أكثر من 
ن لدينا صندوقًا يتمتع بقدرة كبيرة على الحشد، وال بد أن يكون  المزارعين. إنهم مستقبلنا. إنهم غذاء المستقبل. وا 

لقدرة على الحشد من أجل إيجاد أفضل الحلول الممكنة. وليكن هذا المجلس مجلسًا قادرًا بوسعنا االستفادة من تلك ا
على إحداث تحّول كي نثبت للعالم أن بمقدورنا التغلب على تحدياتنا عن طريق االستثمار وعن طريق العمل. شكرًا 

 لكم.

  



 GC 41 

78 

ة، رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش بمناسبة زيارة معالي السيدة شيخة حسينالصندوق من رئيس  يةترحيب كلمة
 الشعبية

إنه لشرف عظيم لي أن ُأرحب بمعالي السيدة شيخة حسينة، رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية في الدورة 
الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق. وأود، معالي رئيسة الوزراء، بالنيابة عن الدول األعضاء في 

 خالص تقديرنا لقبولكم توجيه كلمة إلى هذا الجمع. الصندوق، أن ُأعرب عن 

ونحن نعلم أن عالقة خاصة تربطكم ببلدنا المضيف الذي قضيتم  –ويسرني أن أرحب بكم في روما وفي إيطاليا 
 فيه وقتًا مع زوجكم الراحل. 

والجوع، وحملتم بكل قوة  لقد ُمنحتم في حياتكم العديد من أوسمة الشرف تقديرًا لكم على إسهامكم في مكافحة النزاع
راية الدعوة إلى السالم. وزادت حكومتكم كثيرًا االعتمادات المخصصة في الميزانية من أجل التعليم االبتدائي، مركزًة 

 على الفتيات الصغيرات، وكان لكم صوت قوي في دعم قضية األطفال وحقوقهم. 

 نغالديش.وال يمكن التقليل من أهمية الزرعة للنمو االقتصادي في ب

لقد حافظ بلدكم، بفضل سياسة الزراعات الغذائية الوطنية، على توسيع القطاع باطراد خالل السنوات الخمس عشرة 
 األخيرة. 

 وحققت بنغالديش االكتفاء الذاتي وباتت تصدر اآلن فوائضها بعد أن كانت تعاني نقصًا مزمنًا في األغذية. 

 تحسين ظروف معيشة السكان، وانخفض معدل الفقر انخفاضًا كبيرًا. وخطت خطوات واسعة، في ظل قيادتكم، نحو

غير أن ما يبعث على االطمئنان كثيرًا، أن نالحظ أن بنغالديش ال تزال تركز بقوة على الحد من الفقر وتحقيق 
 الشمول االجتماعي باعتبارهما عنصرين ال غنى عنهما للتحول الريفي المستدام.

 بكل تأكيد من حكمتكم وحنكتكم ونتطلع كثيرًا إلى االستماع إلى بيانكم.  صاحبة المعالي، سنستفيد

السيد الرئيس، أود مرة أخرى أن ُأرحِّب بمعالي رئيسة الوزراء السيدة شيخة حسينة في الصندوق وأن ُأعرب لها عن 
 خالص امتنانا لحضورها معنا اليوم.
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 ية بنغالديش الشعبيةرئيسة وزراء جمهور  ،شيخة حسينةالسيدة بيان معالي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 السيد رئيس المجلس، 
 السادة المحافظون، 

 السادة ممثلو المنظمات الدولية، 
 أصحاب المعالي، 
 السيدات والسادة، 

 وأسعد اهلل صباحكم جميعًا بكل خير. السالم عليكم

من دواعي السرور البالغ أن أكون هنا بينكم في الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق. وأود أن إنه ل
 أتقدَّم بجزيل الشكر لكم على دعوتكم لي كمتحدثة رئيسية. 

رت لقد ُعرفت بنغالديش منذ مهد التاريخ بخصوبة أراضيها التي تنمو فيها كل المنتجات الزراعية بسهولة. لكنها خس
تلك السمعة مرات ومرات ردحًا من الزمن حتى أواخر تسعينات القرن الماضي. وواجهت بنغالديش وقت ظهورها 

مليون نسمة  75نقصًا خطيرًا في األغذية، إذ لم يكن إنتاج الحبوب الغذائية من أجل  1971كبلد مستقل في عام 
 مليون طٍن. 11يتجاوز 

ا بنغاباندو الشيخ مجيب الرحمن أولوية االهتمام إلى زيادة اإلنتاج الزراعي، وُبَعْيد االستقالل، وّجه مؤسس دولتن
في البلد. ودفعًا لعجلة اإلنتاج، اتخذ الشيخ مجيب الرحمن تدابير عملية شملت إصالح ‘ ثورة خضراء’ودعا إلى 

نشاء هيئات بحثية، وتركيب مضخا ت للري، وتوزيع األراضي، واإلعفاء من الضرائب المفروضة على األراضي، وا 
 المدخالت الزراعية مجانًا. 

، لم تهتم الحكومات التي تقلَّدت مقاليد الحكم بعد ذلك بالقطاع الزراعي مما أسفر عن 1975وعقب اغتياله في عام 
 نقص حاد في األغذية. 

ا الغذائية كل سنة وكان على بنغالديش أن تحشد الشركاء اإلنمائيين أربع مرات على األقل سنويًا لتلبية احتياجاته
 على امتداد عقد ونصف عقد من الزمان. 

 السيدات والسادة، 

مشروعًا في بنغالديش وال يزال هناك خمسة مشروعات أخرى قيد التجهيز.  31لقد استثمر الصندوق منذ إنشائه في 
أمريكي. ويركز مليون دوالر  680ويبلغ مجموع القروض والِمنح لكل تلك المشروعات الواحد والثالثين زهاء 

 الصندوق حاليًا على تكييف ُسبل كسب العيش في المناطق الريفية مع تغيُّر المناخ، وتوسيع نطاق الُنهج الناجحة. 

مليارات نسمة بحلول عام  9ووفقًا لتقرير المنتدى االقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم 
طة. وستتعرض األراضي الصالحة للزراعة اآلخذة في االنكماش والغابات سيكون نصفهم من الطبقة المتوس 2050

 والمياه في العالم لضغوط هائلة. 
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وسيؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى انكماش شديد في مساحة األراضي الصالحة للزراعة في بلدان كثيرة 
الق في ارتفاع مستوى سطح البحر. ومن وسنكون نحن الضحايا مرة أخرى دون أن يكون لنا حول وال قوة على اإلط

في المائة مقارنة بمستويات عام  60بنسبة ال تقل عن  2050المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على األغذية في عام 
 في المائة.  84، ومن المرجح أن ترتفع أسعار األغذية بما ال يقل عن 2006

 سة؟ كيف لنا أن نواجه تلك المجموعة من التطورات المعاك

سأقص عليكم قصة النمو الزراعي في بلدي وسأشير إلى الدروس المستفادة التي يمكن أن نأخذ بها أو التي يمكن 
آخر  1981أن ُنطوِّعها في بلدان أخرى من أجل التنمية البشرية على نطاق عالمي. ونحن ال نريد أن نواجه عام 

 عرضت له البشرية. عندما اكتشفنا أن إهمال النمو الزراعي كان أسوأ ما ت

وأود أواًل وقبل شيء أن أنوِّه إلى أن القدرة الطبيعية على الصمود لدى شعب بنغالديش في وجه األزمات هي ما 
 حالت دون استفحال أي أزمة غذائية في أي سنة من سنوات التقلبات المناخية وانخفاض إنتاج األغذية في البلد.

تقشفية والتعامل بثقة مع الصعوبات، وستلتمس ُسباًل بديلة لمواجهة  إن بنغالديش عازمة على اتخاذ إجراءات
 استطعنا بفضله من تحقيق الغلبة والنجاح.  األزمة، وهو ما

لقد عاشت بنغالديش نحو عقد من الزمان في اكتفاء ذاتي من الغذاء ثم إذا بها تواجه هذا العام نقصًا غير متوقع 
رة التي اج تاحت بالدنا في غير أوانها. وُأدخلت بعض التعديالت فورًا على سياسة االستيراد بسبب الفيضانات المتكرِّ

 مما جعل األغذية متاحة بسهولة للمستهلكين. 

مليون طن في  39إلى  1971مليون طن في عام  11وسُتالحظون أننا في بلدي قد زدنا إنتاجنا من األغذية من 
 لك المدة ثُلث مساحة األراضي الصالحة للزراعة.على الرغم من أننا فقدنا في غضون ت 2017عام 

ماليين طن. وتسنى لنا تحقيق ذلك بفضل المدخالت الزراعية التي وفرناها  9بنحو  2008وازداد إنتاجنا منذ عام 
 للمزارعين بأسعار مدعومة بإعانات كبيرة، وما أتحناه للمزارعين المعدمين من قروض ميسَّرة وبدون ضمانات. 

كل الخيارات التي يمكن أن تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنا كي نتغلب على األزمة.  واستخدمنا
وُتساعدنا حاليًا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تسريع كفاءة البحوث ودقتها، ال سيما البحوث المتعلقة 

الخرائط باستخدام بيانات االستشعار عن بعد وُنظم بالمسائل المتصلة بتغيُّر المناخ. وساعدتنا التقنيات الجديدة لرسم 
المعلومات الجغرافية على تقييم مدى التعرض لتغيُّر المناخ، واستحداث أساليب أكثر كفاءة لجمع المياه، وتحديد 
مواقع األماكن التي يمكن جمع المياه فيها، ورسم خرائط المالءمة لزراعة أصناف المحاصيل التي جرى تطويرها 

. واستطعنا بفضل ذلك تحقيق االكتفاء الذاتي في األغذية والزراعة، بل ولدينا بعض القدرات اإلضافية حديثاً 
 للتصدير. 

 السيد الرئيس، 

، قمنا بمواءمة مسيرتنا نحو التنمية مع خطتنا الخمسية السابعة 2030بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 
وال تزال أهدافنا من أجل المستقبل كما هي وسوف ُتشكِّل جزءًا ‘. عن الركب عدم ترك أحد يتخلف’انطالقًا من روح 

 ال يتجزأ من الخطط الخمسية المقبلة. 
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والهدف األول هو القضاء على الفقر. والهدف الثاني هو القضاء على الجوع. وأما الثالث فهو توفير أغذية مغذية 
 للجميع. 

في المائة من  72الركب تكون أكبر في المناطق الريفية. ويعيش زهاء إن أهمية تحدي عدم ترك أحد متخلفًا عن 
في المائة  15في المائة منهم العمل في القطاع الزراعي وُيساهمون بنسبة  43سكاننا في المناطق الريفية، ويزاول 

 من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد.

في المائة من فرص العمل الريفي، ولكنه يحقق أكثر  40ويستأثر القطاع غير الزراعي في المناطق الريفية بنسبة 
في المائة من الدخل في المناطق الريفية. ومن هنا فإن التحول الريفي الشامل والمستدام هو السبيل لبلوغ  50من 

 أهداف القضاء على الفقر، واستئصال الجوع، وعدم ترك أحد متخلفًا عن الركب.

بناء القدرة على الصمود في المدى البعيد. ويتطلب أي اقتصاد ريفي مستدام وال سبيل إلى تحقيق االستدامة بدون 
 وشامل استثمارات في تقوية النسيج االجتماعي الريفي والقدرة على الصمود في مواجهة المناخ. 

مليون نسمة، هي أكبر بلد من حيث الكثافة السكانية في العالم.  160إن بنغالديش التي يزيد عدد سكانها على 
، وتُقدِّر أنها ستستأصل الفقر من جذوره بحلول عام 2030وهي تتوقع تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 

 .2041وستقضي على الجوع بحلول عام  2024

في المائة من مساحة أراضيها المنتجة  40غير أن بنغالديش تواجه أيضًا تحديات هائلة. ومن المرجح أن تفقد 
سنتيمترًا فقط. وباإلضافة إلى ذلك، ستؤدي التغييرات في إنتاج  65ارتفع مستوى سطح البحر  إذا 2080بحلول عام 

المحاصيل بسبب أثر تغيُّر المناخ إلى زيادة عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر. ولذلك يجب توجيه موارد هائلة 
 لضمان ممارسات زراعية أكثر تكيُّفًا وأقدر على الصمود.

الحكومة الخمسية السابعة على استخدام الموارد استخدامًا مستدامًا واالستثمار في البحوث  ولذلك ُتركز خطة
 الزراعية من أجل تطوير أصناف من المحاصيل العالية الغلة القادرة على مقاومة الملوحة والفيضانات والبرد. 

الريفية في بنغالديش وتحديد المجاالت وُتركز أيضًا الخطة الخمسية السابعة على المسائل المتصلة بتنمية المناطق 
يجاد حلول لمشاكل الطاقة، والحد من الفقر من خالل تنفيذ برامج  ذات األولوية، مثل زيادة اإلنتاج المحلي، وا 

نشاء البنية األساسية في المناطق الريفية.  الزراعة وتهيئة فرص العمل وا 

ز المؤسسات الريفية لدعم التحول الريفي الجا ري، بما يشمل دعم تهيئة فرص العمل غير الزراعي والحراك وسُنعزِّ
 في المناطق الريفية، والتمويل الريفي.

مليون طن متري في السنة  4.134وبفضل السياسات المراعية لمصايد األسماك، وصل مجموع إنتاج األسماك إلى 
ك. وحصلت أسماك الهلسا المحلية . وساهم ذلك في تحقيق االكتفاء الذاتي في إنتاج األسما2017-2016المالية 

 على شهادة الهوية الجغرافية. ونحن رابع أكبر منتج ألسماك المياه العذبة في العالم. 

 30، حصلت خمسة ماليين أسرة على 2017ولدينا أيضًا برنامج غذائي إلطعام الفقراء والمستضعفين. وفي عام 
تخفيضًا كبيرًا. وفي إطار برنامج شبكة أمان الضمان كيلوغرامًا من األرز لمدة خمسة أشهر بأسعار مخفضة 

مليون دوالر  76.5مليون دوالر أمريكي تقريبًا. ووزعنا أيضًا  750االجتماعي القائمة على األغذية، وّزعنا ما قيمته 
 أمريكي من مبيعات األرز في السوق المفتوحة لصالح اأُلسر ذات الدخل المنخفض.
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للتخفيف من حدة الفقر من  2011-2010ت الواحد والمزرعة الواحدة في السنة المالية وأطلقت الحكومة مشروع البي
 خالل ُسبل المعيشة الزراعية والزراعة اأُلسرية. 

نت في إطار هذا المشروع  منظمة من منظمات التنمية القروية التي ضمت أكثر من مليون مستفيد.  17 300وتكوَّ
 مليون دوالر أمريكي. 115.3مزرعة صغيرة باستثمار بلغ  700 000وأنشأت تلك المنظمات حوالي 

ونجحنا أيضًا في محاولة معالجة مشكلة التغذية. وتراجعت نسبة السكان الذين يعانون نقص التغذية في بنغالديش 
. وانخفضت حاليًا معدالت الفقر إلى نحو 2016في المائة في عام  16.4إلى  1992في المائة في عام  33.2من 
. ولعبت شتى المبادرات الحكومية دورًا في 2006-2005في المائة تقريبًا خالل الفترة  41.5ي المائة مقابل ف 22

 تحقيق هذا التحسن.

 السيد الرئيس،

نؤمن بأن االستثمار في االقتصاد الريفي عامل رئيسي لضمان القدرة على الصمود. ونرى أنه ال سبيل إلى تحقيق 
 ى الصعيد العالمي. ذلك بدون شراكة وتعاون عل

وينبغي أن يزيد الشركاء في التنمية قلياًل من سخائهم من أجل القضاء على الفقر والجوع. ويبدو لي أن العالم بات 
 اآلن مستعدًا لذلك. وأود أن أحثكم على االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة. 

من الهشاشة إلى الصمود الطويل األجل عن طريق ’حول لقد حاولت وأنا أسرد عليكم قصة بلدي أن أدعو إلى الت
 ‘.االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة

ولقد كان الحظ حليفًا لبلدي بنغالديش بأن أفاء عليها حكمًا مستقرًا لزهاء عقد من الزمان. وقمنا بصياغة 
قت نحو أربع سنوات. وحاولنا بعد ذلك استراتيجيتنا للنمو االجتماعي واالقتصادي بحرص شديد خالل فترة استغر 

تنفيذ تلك االستراتيجية في السنوات التسع األخيرة. وكنا دقيقين جدًا في إجراء التعديالت التي كانت تقتضيها 
 الظروف.

 ومن ُحسن الطالع أن الشركاء في التنمية قد مدوا إلينا أيادي الخير التواقة إلى العمل والفياضة بالعطاء، وقطعنا معاً 
أشواطًا في مسيرة التقدم. ويحدونا األمل والرجاء في أن يكون استمرار تلك الشراكة فرصة ُيساهم فيها الصندوق 
ن نموذج العون المتبادل والشراكة في الصندوق مختلف أيما اختالف عن سائر النماذج في وكاالت  بدور هام. وا 

 األمم المتحدة ومؤسساتها األخرى.

 أن النجاح سيكلل هذا النموذج المثالي في المستقبل الواعد اآلن أمام البشرية.  ونؤمن إيمانًا صادقاً 

 أشكركم جميعًا مرة أخرى.
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، وزير الزراعة والري في José Berly  Arista  Arbildoكلمة ترحيبية بمناسبة زيارة معالي السيد، 
 جمهورية بيرو

وزير الزراعة والري في  ،José  Arista  Arbildo أنه لمن دواعي سروري العظيم أن أرحب بمعالي السيد،
 مقر الصندوق في روما بمناسبة انعقاد الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين. في، جمهورية بيرو

على الدوام في طليعة الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة السكان في أمريكا  José Aristaلقد كان الدكتور 
ينية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، تانخراطه النشط مع مصرف التنمية ألمريكا الال ينية، من خاللتالال

 كذلك فقد شغل العديد من المناصب رفيعة المستوى ضمن القطاع العام في بيرو.

 إقليم األمازون، الذي كان يحكمه -وقد أسهم العمل الذي أجراه للحد من الفقر وانعدام المساواة في إقليمه األم
 في التنمية المستدامة والشمولية للمجتمعات المحلية الريفية. -لسنوات عديدة 

وزيرا للزراعة والري في بيرو. وبحكم دوره الجديد هذا،  José Aristaوفي الشهر الماضي فقط، عين الدكتور 
كيف يمكن وبخاصة  -سيضطلع بمسؤوليات هامة في التطرق للعديد من القضايا التي تطغى على عملنا اليوم

توفير فرص أكبر للشباب والشابات الذين يعيشون في البيئات النائية الضعيفة على الغالب، وكيف يمكن إدارة 
 الموارد لتعظيم أثر البرامج االستثمارية الهادفة إلى عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب في المناطق الريفية.

ات العديدة الفقراء من المزارعين ومجتمعات السكان وقد مكنت نهج الصندوق متعددة الشعب على مدى السنو 
األصليين في أمريكا الالتينية من عيش حياة محترمة بصورة أكبر. ونرحب بفرصة تعزيز روابطنا مع بيرو 

 ومع بلدان األنديز المجاورة لها للتأكد من تحويل الزراعة إلى قطاع حديث، تنافسي نابض بالحياة تجاريا.

على وجوده معنا اليوم، وعلى اإلدالء ببيان  José Arista الوزيررئيس المجلس، أن أشكر  لي، معالي ااسمحو 
 .Pedro Pablo Kuczynskiنيابة عن رئيس جمهورية بيرو، فخامة الرئيس 
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 ، وزير الزراعة والري في جمهورية بيروJosé Berly  Arista  Arbildoمعالي السيد، بيان 

 لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالسيد جيلبير أنغبو، رئيس ا

 ، رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبيةشيخة حسينةمعالي السيدة 

 ، السادة المحافظون، السادة المندوبون، سيداتي وسادتيمعالي السيد رئيس مجلس المحافظين

وجه بخطابي إلى ، وأن أتPedro Pablo Kuczynskiإنه من دواعي فخري أن أمّثل رئيس بيرو، فخامة الرئيس 
 حضراتكم في إطار الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 

وأوّد انتهاز هذه الفرصة ألهنئ، بالنيابة عن رئيس بيرو وباألصالة عن نفسي، رئيس الصندوق، السيد جيلبير 
 منظمة، وألشّدد على دعم بيرو إلدارته الحكيمة. أنغبو، على ما أنجزه خالل العام األول من توليه قيادة ال

إن موضوع نقاشنا اليوم، وهو: "من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد: االستثمار في االقتصادات الريفية 
المستدامة"، يمّثل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ 

 بأن التطرق للهشاشة أمر حتمي إلنجاز هذه األهداف.   2030ام تعترف خطة ع

وتتعدد األسباب المؤدية إلى الضعف في مجاالت التنمية، ومن ضمنها: زيادة تواتر الظواهر الجوية والمناخية؛ وفي 
، أّثرت 2017و 2016هذا المجال، عانى العالم مؤخرًا من التأثير المدّمر لظاهرة النينيو. وفي بيرو، وخالل عامي 

هكتار من األراضي المزروعة.  100 000 ا خّربت حواليهذه الظاهرة سلبًا على ما يزيد عن مليون شخص، كم
ومن العوامل األخرى التي تؤدي إلى تفاقم الضعف: تزايد عدد النزاعات المسلحة؛ وارتفاع أعداد الالجئين 

ار االجتماعي والسياسي في مناطق عديدة حول العالم، والمهجرين؛ وبطء تعافي االقتصاد العالمي؛ وعدم االستقر 
 والقدرات المؤسسية الضعيفة نسبيًا في مواجهة مختلف هذه الظواهر.

في المائة من سكان العالم في سياقات  22ووفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، يعيش حوالي 
في المائة من إجمالي األشخاص الذين يعيشون  43االت الهشاشة هشة حاليًا؛ وتضم الدول التي تعاني من أقسى ح

دوالر أمريكي يوميًا. ومن المقّدر أن يرتفع عدد الفقراء المدقعين ممن يعيشون في سياقات هشة  1.25على أقل من 
. وال تزيد الهشاشة من وطأة الفقر 2035مليون شخص في عام  542إلى  2015مليون شخص في عام  480من 

 بل وتقضي أيضًا على فرص األفراد والمجتمعات في الخروج من قبضته.  فحسب

وتتوطد الصلة بين الهشاشة والفقر المدقع بشكل خاص في حالة السكان الريفيين، حيث يتزايد تعرضهم آلثار تغير 
، وندرة المناخ، مما يضيف على عبء مشاكلهم التقليدية المتعلقة باألراضي، واألسعار، والضغوط االجتماعية

 الفرص المتاحة للشباب، وانعدام المساواة بين الجنسين، فضاًل عن نقص فرص الوصول إلى الخدمات األساسية. 

وحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، تشّكل الزراعة المصدر الرئيسي لتوليد الدخل لدى السكان 
ي اإلجمالي في حالة السياقات األشد هشاشة بضعفين إلى ثالثة الريفيين؛ كما تزيد حصة الزراعة في الناتج المحل

أضعاف عن مثيالتها في بقية أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، تغدو الزراعة أساسية في معركة القضاء على الجوع 
 الهشاشة. والفقر؛ ويمّثل التحول الريفي الشمولي أحد المفاتيح األساسية في معالجة األسباب الكامنة خلف الضعف و 

وبفضل موقعه الجغرافي وخصائص مناطقه المختلفة، يعّد بيرو أحد البلدان الثمانية األغنى من حيث التنوع 
البيولوجي في العالم، األمر الذي جعل منه أحد أهم المراكز العالمية للموارد الوراثية. كما ُيعترف ببيرو، بفضل تقّدم 
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د مراكز نشأة الزراعة وتربية الحيوانات، ويقترن ذلك بكونه نقطة التقاء شعوبه األصلية عبر التاريخ، على أنه أح
وتمازج العديد من األعراق والثقافات مما يجعل منه أحد أغنى البلدان من حيث التنوع الغذائي والثقافي والسياحي. 

الجتماعية التاريخية غير أن هذه المواصفات نفسها ترفع من مستوى الهشاشة أمام الكوارث الطبيعية والنزاعات ا
التي تفاقم مسألة الهشاشة وتقضي على فرص استئصال الفقر، وتزيد، بالتالي، من صعوبة تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة.  

. وقد باطرادوبالفعل، ُيعتبر بيرو ثالث أكثر بلد عرضة لمخاطر تغير المناخ، وما يترتب عليه من عواقب متزايدة 
في المائة من مساحتها.  40لعالمي على األنهار الجليدية في األنديز إلى خسارة ما يزيد عن أدى تأثير االحترار ا

في المائة من المحاصيل األساسية بالضعف في مواجهة موجات الجفاف  80من جهة أخرى، يتصف أكثر من 
خزون المائي مثل والصقيع. ولمواجهة هذه المعضلة، تعمل حكومة بيرو على إطالق برامج تساعد في تغذية الم

برنامج سييرا أزول الذي يشكل تجميع المياه واستخدامها أحد أهم مكوناته، وبرنامج الري التقني، والبرنامج الوطني 
لتربية الماشية في مرتفعات األنديز، من ضمن برامج أخرى. إضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة برامجًا للوقاية، 

عادة التأهيل واإل  عمار، في سعيها لمواجهة ما ينتج عن تغير المناخ من أحداث متطرفة. ورصد الطوارئ، وا 

وعلى الرغم من الظروف المعاكسة، تمّكن البلد من فرض إرادته، حيث سّجل االقتصاد الوطني لمدة تقارب العقدين 
في  54.3من  في المائة، مما ساعد على الحد من نسبة الفقر 6من الزمن نموًا سنويًا ثابتًا بلغت نسبته حوالي 

؛ فيما انخفضت نسبة الفقر المدقع، خالل الفترة نفسها، 2016في المائة في عام  20.7إلى  2002المائة في عام 
في المائة. لكن ال تزال هناك بؤر فقر مستعصية في المناطق الريفية، حيث وصلت  3.8في المائة إلى  23.9من 

 في المائة.  13.2مائة، وكانت نسبة الفقر الريفي المدقع تعادل في ال 43.8إلى  2016نسبة الفقر الريفي في عام 

في المائة بحلول عام  15بهدف الحد من الفقر وصواًل به إلى نسبة  Kuczynskiلقد التزمت حكومة فخامة الرئيس 
 في المائة. ولتحقيق هذه الغاية من الضروري 1.5، ويتضمن هذا الهدف تقليص نسبة الفقر المدقع إلى 2021

للمجتمع الدولي االعتراف بحق بيرو، مع غيره من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، في معاملة خاصة 
تسمح له بالتغلب على المشاكل العصيبة المؤدية إلى الهشاشة، مثل الفقر والضعف الريفي. ومن هنا تنبع أهمية 

إلدماج الفّعال للشباب والنساء، والشمول المالي، وتنسيق تعزيز البرامج اإلنتاجية في المناطق الريفية، ومبادرات ا
 الجهود الرامية إلى تنمية الزراعة والمناطق الريفية.

من خالل دعمه لمشروعات تصب في مصلحة التنمية الريفية المستدامة،  1980يتعاون الصندوق مع بيرو منذ عام 
 أسرة ريفية )حوالي مليون شخص(.  186 380 إذ مّول خالل هذه السنوات عشر تدخالت عادت بالفائدة على

-2002وقد انتهى مؤخرًا إجراء تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري للصندوق في بيرو، والذي غطى الفترة 
. وقد أظهر هذا التقييم ما للمشاريع المنفذة خالل هذه الفترة من نتائج واضحة على الحد من الفقر، وعلى 2016

ول النساء والشباب الريفيين وتمكينهم، إضافة إلى ما نشأ عنها من حلول استراتيجية ابتكارية وقابلة للتكرار زيادة أص
 سمحت بإعداد سياسات عامة تصب في مصلحة صغار المزارعين. 

 وقد أعادت مشاريع أخرى، في بيرو وفي بلدان أخرى، استخدام االبتكارات االقتصادية واالجتماعية التي قدمتها
مشاريع الصندوق، كما تحّول العديد منها إلى سياسات عامة تعمل حكومة بيرو على تنفيذها ضمن سعيها لدفع 
عجلة التنمية الريفية. ومن أبرز األمثلة على هذا االتجاه نجد تخصيص الموارد العامة لمنظمات ريفية عبر 

ة في صندوق الترويج لالستثمار العام اإلقليمي مسابقات المبادرات، وهو ما طبقته كل من وزارة االقتصاد والمالي
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والمحلي، ووزارة العمل في برنامج صندوق العمل. وخالل تنفيذ مشاريع إنتاجية ومشاريع لتنمية المناطق الريفية، 
كّرر البنك الدولي وعدد من الحكومات المحلية نموذج وحدات التنفيذ المركزية، ومبدأ انتقاء المشاريع من خالل 

محلية لتخصيص الموارد. وبشكل مماثل، تحولت االستفادة من القدرات المحلية في مجال اإلرشاد الزراعي لجان 
 إلى سياسة عامة من خالل استراتيجية المواهب الريفية، وهو مثال كررته حكومة دولة شيلي المجاورة. 

التغلب على الفقر في المناطق الريفية، وال يرى بيرو في الصندوق شريكًا استراتيجيًا كفؤًا وجديرًا بالثقة في معركة 
نما يرجع أيضا إلى األثر  38يعود ذلك إلى رحلة العمل المشترك والتنسيق التي تجمعنا منذ  عامًا فحسب، وا 

 اإليجابي المترتب على استراتيجياته وبرامجه في بلدنا. 

 دوق في بيرو، وقد اعترفت دولة بيرو بالنتائج الملموسة وقيمة مساهمات تدخالت الصن

طلب من الصندوق االستمرار في دعمه للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة  ،بر الهامنومن الضروري من هذا الم
من  اما زالت تمتلك جيوب بيرو إال أن ،العليا مثل بيرو، ومع أنها خبرت نموا اقتصاديا معتبرا في السنوات األخيرة

 .ةالتقليدي لبالد الذين يعتمدون بصورة كبيرة على زراعة الكفافمعا حوالي نصف سكان ا تضمالفقر الريفي 

وفي إطار المائدة المستديرة الوطنية التي نتجت عن تقييم البرنامج القطري للصندوق في بيرو، ثّمنت دولة بيرو 
تصل إلى حوالي النتائج الملموسة لتدخالت الصندوق في البالد وقيمتها العالية؛ وتشّكل نسبة التمويل المشترك التي 

في المائة من مجموع المشاريع المنفذة دلياًل إضافيًا على هذا التقدير. ولم نتوقف عند هذه النسبة بل تجاوزناها  50
في إطار المشروع األخير لتحسين الخدمات العامة لصالح مشروع التنمية المستدامة لألراضي في أحواض أنهار 

 60، ليصل التزام بيرو في التمويل إلى ما يزيد عن 2016توقيعه في عام  أبوريماك، أيني، ومانتارو، والذي جرى
 في المائة من إجمالي التكلفة. 

وفي هذا الحدث الرفيع، ال بد لي من المطالبة باستمرار الصندوق في دعمه للبدان متوسطة الدخل من الشريحة 
و اقتصادي متين، ال يزال يعاني من جيوب فقر العليا مثل بيرو، والذي، رغم ما حققه في السنوات األخيرة من نم

 ريفي تلقي بأوزارها على حوالي نصف عدد سكانه ممن يعتمدون على زراعة الكفاف التقليدية بشكل أساسي. 

في الختام، أوّد التأكيد على التزام حكومة بيرو ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد من أجل بناء صمود 
جتمعات الهشة، ومساعدتها في التغلب على الفقر الريفي، وتوفير فرص التنمية لألجيال الشابة، طويل األمد للم

وتمتين الطابع المؤسسي للتنمية، بحيث يتمّكن بيرو من تحقيق الغاية الحقيقية ألهداف التنمية المستدامة والمتمثلة 
 في عدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
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 لمجلس واألربعين الحادية الجلسة في ،الزراعية للتنمية الدولي الصندوق سرئي ،أنغبو جيلبير السيد بيان
 المحافظين

 أصحاب السعادة،
 السيد رئيس مجلس المحافظين،

 ، سيداتي وسادتي،المحافظين حضرات السيدات والسادة

 مرحبا بكم في الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق.

ومعالي السيد ، رئيسة وزراء بنغالديش، شيخة حسينةلسيدة معالي ا -البارزين  حدثينالمتاسمحوا لي أوال أن أشكر 
José Berley Arista Arbildoوزير الزراعة والري في بيرو ،. 

 .المكتب المنتهية واليتهالعمل الممتاز الذي قام به مجلس المحافظين بقيادة أشيد بوأود أيضا أن 

 Hans، وهم الرئيس، محافظ مملكة هولندا، معالي السيد الجددن مكتب مجلس المحافظيمرحبا بأعضاء و 
Hoogeveen ونائبي الرئيس، محافظة جمهورية األرجنتين، السيدة ،Maria Cristina Boldorini ومحافظ جمهورية ،

 .Rionald Silabanإندونيسيا، السيد 

 أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،

أكثر مقتنع اليوم، أنا و ال أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية على ثقتكم. و . اممنذ ع رئاسة الصندوقب يلقد عاهدتمون
العالم فيجب أن نكون طموحين. وعلينا أن نضاعف جهودنا للقضاء على الجوع والفقر.  بأنه من أي وقت مضى

 .يناديناالريفي 

نتذكر أن ما  علينا أنلعالمية الراهنة، . وفي مواجهة التحديات االشديدة والهشاشةحاالت من المعاناة  ناشهد عالموي
يعاني حوالي كما مليون شخص من الجوع.  815في فقر مدقع ويعاني  اآلنمليون شخص يعيشون  700يقرب من 

 .والهزال مليون طفل من التقزم 200

 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية. 130ويحتاج نحو 

 على اإلطالق.أكثر األعوام حرارة  نوكا، متتالية ظواهر جوية متطرفة 2017 عام شهدوقد 

من األحيان يعرضون حياتهم  كثيروكانوا في  –مليون شخص الحدود  250أيضا، عبر أكثر من  2017وفي عام 
 قياسي. رقمهو و واليأس.  ،والفقر ،والكوارث الطبيعية ،نزاعاتللهروب من ال -للخطر 

العالم اليوم. ويعيش معظمهم في مناطق ريفية في  شاب في مليار 1.2هناك وهو أن  –آخر  رقم قياسيوهناك 
 بطالتهم. ويزداد احتمال هائال ال يزالالوظائف  نقصمصدرا لألمل والدينامية، إال أن يشكلون  وهمالبلدان النامية. 

 أو ثالث مرات عن البالغين. مرتين

م . وهسبل عيشهمصليين من أجل مليون من السكان األ 370 يناضلوعلى الرغم من معارفهم ومهاراتهم الفريدة، 
 .األشد فقراً في المائة من  15في المائة من سكان العالم، ولكن  5 يمثلون

في السنة الثالثة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويشكل االستثمار في المناطق الريفية جزءا من اآلن ونحن 
العالم في  فقراءمن  في المائة 80يعيش فن هناك. الحل لتحقيق هذه األهداف. لماذا؟ ألن الجوع والفقر يتركزا
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إعالة صغار المزارعين الذين ال يستطيعون من من الشباب. وجزء كبير منهم منهم جزء كبير و المناطق الريفية. 
 .أنفسهم من عملهم

ضاء على كبير في الق بشكلتحويل العالم الريفي إلى اقتصادات أكثر دينامية فرصا هائلة ويمكن أن يسهم  ويتيح
 وتوفير بديل للهجرة. ،والفقر ،الجوع

 أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،

أن أقول م ال تنتظرون مني أنتو . ولدي الشجاعة على أن أدعي ذلكأساسيا في هذا السياق. لي الصندوق يبدو إن 
جميع  حقيقة. ويحتاج العالم الريفي أكثر من أي وقت مضى إلى خدمات الصندوق على ألنها، ذلك عكس

 مستويات سالسل القيمة.

ذا كان نموذجنا قد عمل بشكل جيد حتى اآلن، يجب أن نتطور. وعلينا أيضا أن نضاعف يتغيرولكن العالم  . وا 
 جهودنا. وبسرعة ألنه ال يوجد سوى اثني عشر عاما متبقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 سيداتي وسادتي،

 .هاتضخيم جهودنا وتحسين -بل يمكننا  -أكبر. ويجب علينا  للصندوق أثريكون طموحي هو أن إن 

يعني المزيد من الموارد، ونظاما أكثر هذا رفع مستوى عملياتنا. و  بهدفولذلك فقد بدأنا عملية لتحويل الصندوق 
 استراتيجية لتخصيص الموارد، وتعزيز القدرة التشغيلية، وزيادة التعاون مع شركائنا.

 قد قطعنا شوطا طويال في تجديد نماذجنا المالية والتشغيلية.فعشرة األولى مثمرة للغاية: وكانت هذه األشهر ال

لطابع الالمركزي على جزء من بإضفاء ااالقتراب من المجتمعات الريفية. ولذلك سنقوم يعني مزيد من األثر الو 
نشاء أقطاب إقليمية قوية.  ي الميدان، وتقديم خدمات أسرع، تعزيز الحوار مع الشركاء فوسيسمح ذلك بمنظمتنا وا 

جراء رصدو   .تحقيق أثر أكبرأفضل، وفي نهاية المطاف  ا 

الصندوق منظمة أكثر تركيزا على النتائج  ليكونمن التدابير  مجموعة بصدد اعتمادوباإلضافة إلى ذلك، فإننا 
 تهاتوافر البيانات ونوعيويمثل . في الفترة األخيرة واألثر. وأود أن أشير هنا إلى اعتماد خطة عمل تعزيز الشفافية

مكانية ال  الثقة. وبناءأفضل  لتحقيق تنميةوسيلة  -نعلم  كما - عليهاصول حوا 

، وستظل نموذجنا المالي. وتشكل مساهمات الدول األعضاء حجر األساس لموارد الصندوقونقوم أيضا باستعراض 
حجم ال تتعلق بمسألة والمصادر تمويل تكميلية. ستكشف أن يبتكر ويالصندوق  على. ولكن في عالم متغير، كذلك
 .هاتنويعبأيضا  ها تتعلق، ولكنفقط الموارد

سواق من األلدول ومؤسساتها، ولكن وخاصة من ا، نطاق قدرته على االقتراضويتمثل هدف الصندوق في توسيع 
 ، على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين في الوقت المناسب.أيضا

عام حتى نحن نتطور من أجل مساعدة البلدان بشكل أفضل فويتماشى تحول الصندوق مع إصالح األمم المتحدة. 
كون أقرب إلى سكان الريف. كما أننا نتعاون أكثر مع نأكبر على أرض الواقع، وأن  أثرا ن، لكي يكون ل2030

 المشروعاتندير بعض ال عالمي. وهذا يعني أننا شركائنا، بما في ذلك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية ال
 نحاول أيضا تنسيق جهودنا على نحو أفضل. ولكننامعا فحسب، 
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بين  التمايزالتغذية و المتعلق بلتحديات األكثر إلحاحا في عصرنا، سيزيد الصندوق عمله وللتصدي لوفي المستقبل، 
 في عملياته. يبشكل منهج هذه األبعاد وسيدمج ،الجنسين والمناخ والشباب

زيادة الموارد المتاحة للتحول وذلك ل ،التنميةمن أجل لتمويل لتجميع اويعتزم الصندوق أيضا تعزيز دوره كجهة 
 الريفي.

صغار فإن مشاركته تسمح ل. وعلى الصعيد المحلي، لمشروعاتنا امتميز  االقطاع الخاص بالفعل شريكأصبح ، وهكذا
أساسي. ولكننا نريد أن نفعل  وهذا أمرالتكنولوجيات واالبتكارات. لحصول على االوصول إلى األسواق و بالمزارعين 

في المناطق الريفية، وخاصة لمساعدة صغار المزارعين  ةالخاص اتالمزيد. وسوف نعمل على زيادة االستثمار 
ال غنى  هأنوأصحاب المشروعات الزراعية على تطوير أعمالهم وتحفيز التحول في المناطق الريفية. ونحن نعلم 

 استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. عن

 أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي

يعيش عدد متزايد من الناس فأن نكون طموحين، ولكن يجب أيضا أن نولي اهتماما شديدا لحاالت الهشاشة.  وعلينا
 المالئم. لتسييرنقص اوضعف المؤسسات و  نزاعفي مناطق تتسم بعدم االستقرار وال

 من التنمية. اعقود تهدميمكن أن و وكما نعلم جميعا، فإن الهشاشة تقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 وعدم االستقرار. النزاعالجوع والفقر أيضا إلى يؤدي وتشكل حاالت الهشاشة مصدرا للجوع والفقر والهجرة. ولكن 

تنمية المناطق الريفية مجال في للجميع ثمارات المستدامة والشاملة . فاالستأساسيادورا أن يؤدي لصندوق وعلى ا
 على مواجهة حاالت الهشاشة هذه. تهمتعزيز قدرة السكان على الصمود على المدى الطويل وقدر  تتيح

 أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،

شرع على مدى األشهر العشرة  قدفأهدافه.  من مستوىالصندوق  رفعنظرا للتحديات التي يواجهها العالم الريفي، 
 الناس على الخروج من دائرة الفقر.من الماضية في عملية تحول لمساعدة ماليين 

، مبفضلهفأشكر الدول األعضاء على دعمها الثابت. كما أنني ممتن للغاية للذين أعلنوا عن مساهماتهم المالية. و 
يمثل زيادة  هوالصندوق. و  تجديد الحادي عشر لمواردفي المليار دوالر  3.5سيصل برنامجنا للقروض والمنح إلى 

 الصندوق. مقارنة بالتجديد العاشر لمواردفي المائة  10 نسبتها

 نقللفي االتجاه الصحيح. ولكن يجب أال يتطور الصندوق فهي اإلشارة التي كنا نتوقعها.  االستجاباتوهذه 
 كريم وسعيد لماليين األطفال والنساء والرجال.لتوفير مستقبل نتحلى جميعا بالطموح أن  عليناجهودنا. و 
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في ختام الدورة الحادية واألربعين لمجلس  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،بيان السيد جيلبير أنغبو
 المحافظين

 السيد رئيس المجلس،
 أصحاب المعالي المحافظون الموقرون،

 سيداتي وسادتي.

، من مملكة هولندا، اختتام الدورة Hans Hoogeveenلسنا، معالي السيد سيعلن رئيس مج ،بعد دقائق قليلة
 الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق.

على العمل الجيد الذي أداه على مدى  Hans Hoogeveenوأود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر السيد 
مجلسنا، ولمحافظينا، وألعضاء اليومين السابقين. كذلك أود أن أعبر عن شكري لكل من المكتب الجديد ل

 فرق النقاش والمتحدثين الذين جعلوا من دورة المجلس هذه حدثا قيمًا مفعما بالمعلومات.

 أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

عالم ال يترك أي أحد  -أعتقد بأننا جميعا نتحد في عملنا الدؤوب لبناء عالم يسوده قدر أكبر من المساواة
 كب. وبهذه الفكرة في أذهاننا، قررنا اختيار الهشاشة موضوعا لدورة المجلس هذه.فيه يتخلف عن الر 

في محاضرته، فالهشاشة أمر يؤثر على جميع البلدان. وحتى البلدان األقل  J.J. Messnerوكما قال السيد 
 .هشاشة ستختبر مستوى ما من الضغوط السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 ي اليومين السابقين فهما أفضل لهذه المسألة الحرجة.وقد وفر لنا خطابنا ف

في أن التحدي المتمثل في عدم ترك أي أحد  حسينةفي بداية اجتماعنا، ذكرتنا رئيسة الوزراء، معالي السيدة 
 يتخلف عن الركب يعد أكثر أهمية في المناطق الريفية.

بالنسبة لألفارقة، لم يعد مجرد مفهوم  هذا الصباح، كيف أن تغير المناخ Obasanjoكذلك ناقش الدكتور 
نما غدا أمرا واقعا. وقد أكد على الحاجة للتكنولوجيا المالئمة للسياق المحلي التي تدخل تحسينات  -نظري وا 

 على أساليبنا التقليدية.

كما تحدث أيضا، وبعاطفة جياشة، عن أهمية الشباب بحكم كونهم "أكبر مصدر للخوف وأعظم أمل بالنسبة 
 ريقيا". وأود أن أوكد لك يا بابا، بأننا نفهم جيدا المخاطر ونشاطرك آمالك.ألف

وقد كانت هذه اآلمال حاضرة هنا في هذه القاعة، منذ دقائق قليلة، عندما أصغينا إلى القادة الشباب 
 Mai Thin Yuمن كولومبيا، و Sebastián Pedrazaمن كينيا، و Rita Kimani -المثيرين لإلعجاب معنا

Mon  من ميانمار. وكما قالتRita  اليوم، فإن االستثمار في الشباب، استثمار في النمو االقتصادي
 واالجتماعي. وال يوجد في واقع األمر أي طريقة أخرى لتنمية اقتصاداتنا الريفية.

ود عالم وخالل مناقشات مفعمة بالحيوية ومثيرة للنقاش بشان التعددية، اعترفت الدول األعضاء لدينا بأن وج
 هش يحتاج إلى وجود صندوق قوي.
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كذلك فقد اتضح أيضا، أنه وفي بيئة عالمية متغيرة، البد للتعددية من أن تتغير. وعلى وجه الخصوص، أكد 
 العديد من المتحدثين على ضرورة وجود تنسيق أفضل بين المستويات الوطنية والمحلية والعالمية.

ا على التزامنا بالتعددية وبتحسين التنسيق مع الوكالتين األخرتين في وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألوكد مجدد
روما، وبكفالة إحداث اإلصالحات الضرورية بحيث يغدو الصندوق مالئما لغرضه المتمثل في اإليصال 

 بصورة أكبر، وأفضل وأذكى.

 والمتطلبات الجديدة.إن المشهد اإلنمائي يتغير، والصندوق يتغير بصورة استباقية لإليفاء باالحتياجات 

 إننا نقدر تقديرا عاليا اللمحات الثاقبة واالقتراحات المفيدة التي أثيرت بهذا الصدد.

 أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

وأهداف التنمية المستدامة، وأنا  2030إننا مصممون على القيام بدورنا في دعم البلدان إليصال خطة عام 
ل ومشاركة من جميع الدول األعضاء لدينا، سننجح في أن نقوم بفعل المزيد على يقين من أننا وبدعم كام

 لصالح الدول األعضاء لدينا، وأن نقوم بذلك بصورة أفضل.

لقد بدأ هذا األسبوع بالدورة الخامسة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد لدينا. ومن 
مليار دوالر أمريكي، أعطت الدول األعضاء إشارة قوية على  1.2خالل االتفاق على مستوى مستهدف قدره 

مليار دوالر أمريكي خالل  3.5دعمها للصندوق. وسيمكننا ذلك من تنفيذ برنامج للقروض والمنح بما يعادل 
 بالمائة مقارنة بالتجديد العاشر للموارد. 10فترة التجديد الحادي عشر الموارد. مما يمثل زيادة قدرها 

كركم على الثقة التي أوليتموها لنا خالل إعالن تعهداتكم، وبإمكاني أن أوكد لكم بأننا سنبذل كل إننا نش
 وسعنا لنثبت لكم أننا نستحق هذه الثقة.

وأتقدم بشكر  -والشكر موصول أيضا لجميع موظفي الصندوق على تفانيهم الذي يظهرونه كل يوم
والذين عملوا بجهد وأمضوا ساعات  -دي األطعمةمخصوص لمنظمي هذه الدورة، ولموظفي األمن، ومزو 

 طويلة لتحقيق النجاح لدورة مجلس المحافظين هذه.

 أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

أشكركم مرة أخرى على ثقتكم ودعمكم المستمر. وألولئك الذين جاؤوا من عواصم بلدانهم، أتمنى لكم رحلة 
 سعيدة وسفرًا ميمونا.
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  نمحافظيالرئيس الدورة الحادية واألربعين لمجلس ، Hans Hoogeveenالسيد عالي البيان الختامي لم

أشكركم جزيل الشكر، سيدي الرئيس، على مالحظاتكم الختامية. وُنشارككم كفاحكم ليس فقط من أجل تحقيق 
في كفاحكم من  أهدافنا المشتركة للتنمية المستدامة، ال سيما من أجل القضاء على الفقر، بل ونمضي معكم أيضاً 

 أجل كرامة السكان الريفيين الفقراء.

واآلن وقد وصلنا إلى نهاية المطاف معًا، أود أن أشكركم جميعًا على مشاركتكم في هذه الدورة الحادية واألربعين 
 لمجلس محافظي الصندوق، ولمساهماتكم وأسئلتكم ومالحظاتكم ومشاركتكم الفاعلة.

محل تقدير كبير فحسب، بل كانت أيضًا مطلوبة بشدة. وأنا واثق من أن رئيس  ولم تكن مساهماتكم طوال الدورة
دارته وموظفيه قد أحاطوا علمًا بالتعليقات والمسائل التي ُطرحت، وسيتخذون اإلجراءات الالزمة  الصندوق وا 

 لمعالجتها.

، رئيسة شيخة حسينةالسيدة ي وما زلت معجبًا أيما إعجاب بضيفينا الخاصين في جلسة األمس. لقد قدمت إلينا معال
ويعني ذلك أن  -وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية، رسائل واضحة بشأن أهمية االستثمار في الفقراء الريفيين 

باعتبار ذلك أحد ُسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان االستماع إلى تجربتها  -نستثمر في الزراعة 
أجل الديمقراطية والقضاء بصورة مستدامة على الفقر في بالدها مصدر إلهام الشخصية وتصميمها على الكفاح من 

لى بلد متقدم النمو  لنا. لقد وضعت برنامجًا طموحًا لتحويل بنغالديش إلى بلد متوسط الدخل في غضون سنتين، وا 
 في المستقبل القريب. وأدخلت أيضًا ابتكارات في مجال التمويل.

، في رسالته الضوء على José Berley Arista Arbildoجمهورية بيرو، معالي السيد  وسلط وزير الزراعة والري في
تحدي تغيُّر المناخ وعواقب الهجرة تحت وطأة الحاجة واالقتصادات المعسرة إذا لم نقم بالتصدي لذلك. كما أكد من 

يُّر المناخ، والزراعة، الحفاظ على جديد إيمانه باالستثمار في السكان الريفيين، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغ
التنوع الحيوي، ألن هذه كلها ينبغي أن تمضي متالزمة. وأطلعنا معالي الوزير على النتائج التي تحققها بيرو في 
الحد من الفقر في المدن، والحاجة إلى العمل في شراكة مع منظمات مثل الصندوق للحد من الفقر في المناطق 

 الريفية.

ائل التي استخلصناها من الجلسات التفاعلية أن التنمية الريفية ال تتعلق بالزراعة فحسب، بل تتصل وأوضحت الرس
كذلك إلى حد كبير بجميع القضايا الرئيسية التي نواجهها في منظومة األمم المتحدة، بما فيها الفقر والهجرة تحت 

يحمل ذلك في طياته رسالة للمستقبل: كيف لنا  وطأة الحاجة. وهذا هو ما أخرج به من الجلسات التفاعلية، وربما
م نتائج ورسائل الجلسات  م ذلك إلى عمل في الصندوق؟ علينا أن نفكر في الطريقة التي يمكن بها أن ُنترجِّ أن ُنترجِّ
لى إجراءات وقرارات. ومن الواضح كذلك أن االستثمار في التنمية الريفية يعني االستثمار في  التفاعلية إلى عمل وا 

وهي أيضًا قضايا رئيسية تواجهها منظومة األمم المتحدة  -تغيُّر المناخ والهجرة  -معالجة األسباب الجذرية للنزاع 
 بأسرها. لذا فإن الحل يكمن هنا في روما، وبخاصة لدى الصندوق، ولكن ال بد أن يكون الجهد مشتركًا.

ية الممتازة والحكم الرشيد شرطان مسبقان لنجاح ، فإن الحكومات الوطنOlusegun Obasanjoوكما ذكر الدكتور 
التنمية الريفية. وال بد من إقامة مؤسسات قوية، وحينها فقط سيكون من الممكن العمل مع منظمات مثل الصندوق، 
وتكوين الشراكات الالزمة مع القطاع الخاص، ومع الشركات التي يمكن أن تستثمر في السكان الريفيين، ال سيما 

 الشباب.
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ومن الرسائل الرئيسية األخرى المنبثقة عن هذه الدورة أن علينا أيضًا أن نستثمر في البيانات. ونعتقد في بعض 
األحيان أننا نعرف المشكلة ولكننا نفاجأ بأننا ال نعرف ما يكفي. يجب أن تكون لدينا بيانات حتى نستطيع بلورة فهم 

ى حلول. ومن الواضح أنه ليس ثمة حل واحد يناسب جميع واضح للمشاكل ولكي يتسنى لنا بالتالي التوصل إل
 بد بالتالي أن تكون الحلول متناسبة مع كل بلد. المشاكل، وال

ونتحدث دومًا عن نقل التكنولوجيات وتدريب الناس، ولكن يتعين علينا أن تستمع إليهم ونفهمهم على أرض الواقع 
 كي نتمكَّن من العمل معهم إليجاد حلول مناسبة.

قد ُطرحت طوال هذه الدورة مبررات قوية لضرورة استمرارنا في دعم الصندوق واألسباب التي تجعله في واقع األمر ل
 مؤسسة نعتز بها في هذا الوقت.

وتناولنا كمًا كبيرًا من األعمال خالل هذه الدورة. وأحاط مجلس المحافظين علمًا بالتقرير المتعلق بالتجديد العاشر 
 ونظر في البنود التالية، واعتمد وأقر التوصيات والقرارات ذات الصلة: لموارد الصندوق،

  دة للصندوق لعام  ؛2016القوائم المالية الموحَّ

 تعديالت سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق؛ 

  وبرنامج عمل 2018برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية لعام ،
-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  مكتب

، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على 2020
 أساس األداء؛

 استعراض مدى كفاية مستوى االحتياطي العام؛ 

 اقية إنشاء الصندوق؛تعديل اتف 

 اقتراح تنقيح الممارسة الجيدة الُمطبَّقة على العملية المؤدية إلى تعيينات رئيس الصندوق المستقبلية؛ 

  تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بما في ذلك قراراته، وضميمة
ى مستهدفًا لبرنامج القروض والِمنح لفترة التجديد التقرير التي تبين أن هيئة المشاورات قد أقرت مستو 

 1.2مليار دوالر أمريكي، ومستوًى مستهدفًا لتجديد الموارد بما قيمته  3.5الحادي عشر للموارد بما قيمته 
مليار دوالر أمريكي. إن دعمكم القوي للصندوق، وهو ما تشهد عليه تعهداتكم للتجديد الحادي عشر 

ة إيجابية تدل على التزام األعضاء بالمؤسسة وبأهدافها وطموحها في تحقيق نتائج لموارد الصندوق، إشار 
 أكبر في االستثمار في السكان الريفيين.

ممثاًل وممثاًل مناوبًا جددًا للدول األعضاء في المجلس التنفيذي لفترة والية  18وباإلضافة إلى ذلك، انتخب المجلس 
. وأود تهنئة الممثلين الُجدد. ونتطلع إلى قيادتهم المتفانية 2020حتى عام  2018مدتها ثالث سنوات اعتبارًا من عام 

 ونشكر الممثلين الذين انتهت فترة واليتهم والممثلين المناوبين على التزامهم القوي وما قدموه من توجيه.

وُصمِّمت الجلسات  لقد ُصممت دورة مجلس المحافظين الحالية لضمان مشاركة فاعلة من جميع السادة المحافظين.
التفاعلية من أجل تحقيق هذه الغاية، وأعتقد أنها أثبتت أنها نهج ممتاز. وهذه انطالقة جيدة نحو ُنهج أكثر تفاعلية، 

 وهي بالتأكيد أيضًا انطالقة نحو مجلس ُمفعم بالشباب في المستقبل.
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رطة الفيديو التي شاهدتموها داللة واضحة على وتدل جميع الجلسات العادية والتفاعلية والقرارات التي اتخذتموها وأش
. وأشكركم مرة 2030أهمية عمل الصندوق لمستقبلنا ولكفاحنا ضد الفقر ومن أجل القضاء على الجوع بحلول عام 

أخرى جزيل الشكر. وُنشيد بكم لما قمتم به خالل هذين اليومين، ولما فعلتموه في الماضي وما ستفعلونه في 
 المستقبل.

بياني اآلن، ولكنني سأخرج عن النص ألن لدي قائمة طويلة بأشخاص البد من توجيه الشكر إليهم. وأود أن  وأختتم
وهم غير مرئيين ألننا ال  -أبدأ باإلعراب عن شكري لمن يعملون وراء الكواليس، هؤالء األشخاص غير المرئيين 

ن كنا نراهم في األروقة، وُنقدِّر د عمهم؛ وهم على سبيل المثال موظفو المراسم نشاهدهم هنا في القاعة، وا 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن، الذين بفضلهم بات بوسعنا عقد هذه الجلسات في أجواء إيجابية للغاية. 

 نشكركم جزيل الشكر.

على وأود أن أشكركم جميعًا مرة أخرى، وأشكر زمالئي في المكتب وفي المكتب السابق. ونحن كمكتب نشكركم 
الثقة التي وضعتموها فينا لرئاسة المجلس والعمل معكم كي ُتكلل هذه الدورة بالنجاح. وأتقدم بجزيل الشكر أيضًا إلى 
دارة الصندوق وجميع موظفيه في روما وبخاصة من يعملون في البلدان  رئيس الصندوق ونائب رئيس الصندوق وا 

 جزياًل لكم. في ظروف شديدة الصعوبة في كثير من األحيان. شكراً 

، وموظفيه، والمنسقين، Bill Skinnerوأتوجه بكلمة شكر خاصة إلى القائم بأعمال سكرتير الصندوق، السيد 
والموظفين في القاعة، وال ننسى بطبيعة الحال توجيه الشكر إلى المترجمين الفوريين على عملهم المتميِّز، إذ لم تكن 

ة، ولذلك أشكركم كثيرًا على هذا العمل الممتاز. والشكر موصول أيضًا هناك أي مداخالت لم تقدم لها ترجمة فوري
للموظفين التقنيين، فقد كان النظام يعمل بكفاءة كبيرة؛ وأود بطبيعة الحال أن أشكر سعاة المؤتمرات الذين لم تفارق 

م على ما قدمتموه من االبتسامة شفاههم عندما كنا نسألهم عن أكثر األمور صعوبة أو أشدها استحالة، فشكرًا لك
 عمل دون كلل.

ويمكن لنا اآلن أن نعتز بالنجاح الكبير الذي كللت به هذه الدورة. والرسالة واضحة: لقد حان وقت العمل. ولم يكن 
أبدًا التمثال القائم أمام مقر األمم المتحدة في نيويورك أكثر أهمية مما هو عليه اليوم: تحويل السيوف إلى محاريث 

 ألقوال إلى أفعال!وترجمة ا

 .نمحافظيالوبهذا ُأعلن اختتام أعمال الدورة الحادية واألربعين لمجلس 
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 الخامسالفصل 
 العامة األخرىالبيانات 

تم تسجيل حين وأحد هذه البيانات كان مسجال مسبقا، في  .بيانا عاما 44استلم مكتب سكرتير الصندوق  ،باإلجمال
 بيانا على شكل نص مكتوب. 31م تالواس ،الصندوقمقر في  ابيان 12

وأما البيان الذي كان مسجال سابقا فقد تقدمت به كوبا. في حين سجلت كل من مصر وفيجي وآيسلندا بالنيابة عن 
مكسيك وقطر والصومال وأوغندا وفنزويال )جمهورية فنزويال البوليفارية( واليمن ال، وليسوتو و األوروبي بلدان الشمال
نيابة عن دول  ،بلجيكاكل من الجزائر وأنغوال واألرجنتين وأستراليا و  أرسلتوق. و ا في مقر الصندوزامبيا بياناته

ريتريا وف ،البنيلوكس نسا والغابون وألمانيا وغانا ر وبوتسوانا وبوركينا فاسو وكمبوديا والكاميرون والصين وكولومبيا وا 
ة والواليات المتحدة األمريكية بياناتها على شكل نص وغينيا وسري النكا والسودان وتوغو وتونس والمملكة المتحد

 مكتوب.

 وترد نصوص جميع البيانات سواء كانت مسجلة أو مكتوبة بالكامل في هذا الفصل.
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 ممثل الجزائرالسيد بيان 

الدولي  واألربعين لمجلس محافظي الصندوق الحادية إنه لمن دواعي الشرف أن أشارك معكم في أشغال الدورة
ية الزراعية، والتي سيكون لها بال شك أثر خاص ألنها ستعالج مسألة في غاية األهمية تتمثل في تعزيز القدرة للتنم

على الصمود واالستثمار في االقتصاديات الريفية المستدامة من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية  لمئات 
 الماليين من األشخاص عبر العالم.

 نحة التي أتيحت لي للثناء على رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،هذه الفرصة السا أنتهزكما 
السيد جيلبير أنغبو، والفريق العامل معه واإلشادة بالعمل المميز الذي يقومون به في إطار مكافحة الفقر والجوع و 

 سوء التغذية على المستوى العالمي.

العالم، والتي  ة الجوع وسوء التغذية في بعض المناطق منهذه الدورة في سياق يطبعه استمرار ظاهر  انعقاديأتي 
 يزيدها تعقيدا وتفاقما انعدام األمن الناجم عن األوضاع المناخية القاسية، وأحيانا، الصراعات المحلية المدمرة.

ون إننا اليوم على يقين بأن مواجهة تحدي تحقيق األمن الغذائي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة لن يتحقق د
 التركيز على االستثمارات الكبرى للتأقلم مع التغيرات المناخية، والحد من أخطار الكوارث في القطاع الريفي.

ذلك، من شأن التحول الديمغرافي في البلدان النامية، وبالتالي وصول ماليين الشباب إلى سوق العمل  علىعالوة 
ث ارة للقلق، السيما في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء في المستقبل القريب، أن يجعل الوضع أكثر تعقيدا وا 

 الكبرى.

لذا فإننا، اليوم، ننظر بعين التقدير إلى الجهود التي تبذلها وكاالت األمم المتحدة، بما فيها الصندوق الدولي للتنمية 
ي هذا المجال، وخاصة لفائدة الزراعية، في سبيل إعادة تأهيل الزراعة األسرية وتعزيز االستثمار على نحو مستدام ف

 شباب الريف.

كما نشيد بالمساهمة المتعددة األوجه التي يقدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، خاصة من خالل العديد من 
 الرامية إلى إحياء الزراعة على نطاق صغير في العالم النامي. االستثماريةالمشاريع 

لى تطوير البنى القاعدية الريفية و التأمين العقاري لصغار المزارعين و ومما ال ريب فيه، أن تركيز الصندوق ع
الصمود أمام تغير المناخ والصدمات  علىالخدمات المالية ووصولهم إلى األسواق وتعزيز قدرتهم  علىحصولهم 

ية الالزمة االقتصادية، فضال عن تمكين المرأة سيؤدي، ال محال، إلى إيجاد أوجه التآزر الضرورية وخلق الحرك
 للتنمية الريفية المستدامة التي من شأنها القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية.

كما أن األهمية القصوى التي يوليها الصندوق لالستثمارات الموجهة نحو تطوير نظم فعالة لإلرشاد والبحث  
مثمرا من شأنه أن يضع بال شك صغار المتأقلم، باإلضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل نهجا 

 المزارعين في وضع يسمح لهم التكفل األمثل بأنفسهم وبناء مصير آخر.
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الفعلية والفاعلة التي يمكن أن تقدمها الزراعة األسرية المستدامة والمدعومة  للحفاظ على  المساهمةهذا فضال عن 
 الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

، حركية تسمح له بالمساهمة اليوم بصفة معتبرة في النمو  2000يعرف منذ بداية الـ  ائربالجز إن قطاع الفالحة 
االقتصادي ورفع مستوى األمن الغذائي للبالد، وذلك تحت القيادة المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد 

 العزيز بوتفليقة.

جد  في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وأن مواردنا أن  الجزء األكبر من مساحة بالدنا  تتوا إلىو يجدر الذكر، 
الطبيعية محدودة، وتتميز بهشاشة تجعلها شديدة الحساسية إزاء التدهور الناجم عن التأثير المشترك للجفاف 

 والضغط البشري المنشأ.

 ة االستعمالالدول " تضمن :ما يلي على 19ينص في المادة  2016كما تجدر اإلشارة إلى أن الدستور المعدل في 
  واألمالك الفالحية األراضي الدولة لصالح األجيال القادمة. كما تحمي عليها والحفاظ الطبيعية للموارد الرشيد
 العمومية".  المائية

مع تنفيذ البرامج الرامية إلى تحديث الزراعة، والتكثيف المستدام للمنتجات االستراتيجية، وضبط  بالتوازيإن جهودنا، 
لحفاظ على الموارد الطبيعية، ترتكز على تنمية الزراعة األسرية وتعزيز دورها في االقتصاد الريفي وتغذية األسواق وا

 سكان الريف.

كما تمت مراعاة البيئة االقتصادية واالجتماعية ألعمال االستثمار واإلنتاج، خاصة تسوية مسألة العقار الفالحي، 
 القروض وتنفيذ عملية تحديث التأمين الزراعي.للحصول على التمويل و  الممنوحةوالتسهيالت 

من اليد العاملة بما  4/1من الناتج المحلي الخام الوطني و يشغل بالمائة  12يساهم، اليوم، بنسبة  الفالحيفالقطاع 
منصب شغل دائم ، باإلضافة إلى إدماج الشباب المتحصل على الشهادات والعاطل عن العمل  2 500 000 يعادل

نشاء   مؤسسة صغيرة في ما يخص دعم االستثمار الفالحي. 22.253وا 

، 2000مليار دينار جزائري في  500مقابل  2016مليار دينار جزائري في  3000بلغت  الفالحيكما أن قيمة اإلنتاج 
 من الوفرة الغذائية.بالمائة  70وهي تمثل أكثر من 

جابة لها من خالل مواصلة مسار تحديث الزراعة لقد ولدت حركية التنمية احتياجات جديدة نعمل جاهدين لالست
تاحتها على المدى الطويل  وتطوير الصناعات الزراعية الغذائية بشكل مستمر لضمان القيمة المضافة لمنتجاتنا وا 

 الحتواء التقلبات المزمنة لألسعار ودخول أسواق التصدير.

سهامهم كما يحظى إدراج الشباب والنساء في في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا باهتمام  الحياة العملية، وا 
 بوضع أجهزة قطاعية وقطاعية مشتركة موجهة لهم. الواقعخاص، تجسد على أرض 

متاحة لهم في إطار االستثمارات العامة والخاصة التي تستهدف على وجه  المستدامةمن ثم فإن فرص العمل 
 اشي وتعزيز اإلنتاج الفالحي وتطوير صناعات األغذية الزراعية.الخصوص تحديث مستثمرات الفالحة وتربية المو 
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الشباب والنساء من إنشاء مستثمرات الفالحة وتربية المواشي على أراض تابعة للملكية  لتمكينحيث وضعت آليات 
 الخاصة للدولة، ووحدات ذبح صغيرة ووحدات تحويل ووحدات تعبئة وتغليف للمنتجات الفالحية، وذلك في إطار

 الشراكات مع الفالحين ومربي الماشية.

الشباب والنساء المتحصلين على الشهادات للعمل في الهندسة الزراعية من خالل إنشاء  أمامكما أنه تتاح الفرصة 
مكاتب دراسات وشركات الخدمات والمختبرات، مما يساعد على تلبية االحتياجات الناشئة عن حركية التنمية 

 لسارية في البالد.الفالحية والريفية  ا

ولن أختتم كلمتي دون التذكير، بهذه المناسبة، بأن الصندوق الدوِلي للتنمية الزراعية كان من أوائل المانحين الذين 
كان لهم دور في مجال التنمية الفالحية في الجزائر، حيث راهن على صغار المزارعين، وعلى إدماج المرأة الريفية 

 في دفع عجلة التنمية.

عن االقتراض من الصندوق، ثمنت تجربتها المكتسبة من المشاريع  2006ِفي عام  الجزائرد َأن توقفت و بع
 والمنهجيات التي تم تنِفيذها سابقا مع الصندوق إليجاد حلول تنموية خاصة بها وتطويرها.

لمجاالت، ساهمت في مختلف ا كما أن بالدي ِاكتسبت من مشاريع الصندوق التي نفذت على أراضيها خبرة كبيرة
 والمتناغمة لألقاليم الريفية. المستدامةفي تعزيز التنمية 

إنني على يقين أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في ضوء خبرته الطويلة في تنفيذ المشاريع المتأقلمة مع 
لمتحدة األخرى، القيام الريفية المتنوعة، سيواصل، بالتنسيق والتعاون مع وكاالت األمم ا للمناطقالظروف الخاصة 

 بدوره القيادي في الجهد الجماعي للحفاظ على األراضي الشاسعة المعرضة للخطر وتسييرها على نحو مستدام.

 وأخيرا، أود التأكيد على أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي يدعو إليه الصندوق ويشجعه يشكل
يه التحديات التي نواجهها استغالل جميع أشكال التضامن ، المبتكرة واألكثر مكسبا ثمينا في الوقت الذي تقتضي ف

 نشاطا.
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 جمهورية أنغوال ممثلبيان 

عملنا، متمنيا له كل نجاح  على تنسيقاسمحوا لي، بالنيابة عن حكومتي، أن أهنئ رئيس المجلس على انتخابه، و 
 في مهمته النبيلة.ممكن 

نه لشرف لي وللوفد المراو  ، وهو االستثمار في أساسيا اموضوع يغطيلمشاركة في هذا الحدث الذي افق لي ا 
 االقتصادات الريفية.

رئيس الصندوق، السيد  الذي يجري بهدينامي التفاعلي و ال أشيد باألسلوبأن  وقبل أي شيء، أوال ،اسمحوا ليو 
وال مبادرات مبتكرة، إلى إيجاد سعى يو تولى منصبه العام الماضي، الحوار مع الدول األعضاء  الذي جيلبير أنغبو

 مشروعات المؤسسة. لتوسيع حافظةتعزيز فعالية المنظمة وتعبئة موارد إضافية، سيما ل

على مواجهة التحديات النامية قدرتها على مساعدة البلدان في لمنظمة و في اثقة الدول األعضاء مع الرضا أالحظ و 
ارتفاع  ويعكسهجرة شباب الريف وانخفاض اإلنتاجية وتغير المناخ. و لة الجوع والفقر والبطاالمتمثلة في الكبيرة 

ن كنااألخيرة هذه الثقة،  تجديد المواردمستويات   نعيش في أوقات صعبة. وا 

 .أمريكي مليوني دوالر الصندوق بمبلغ تعلن جمهورية أنغوال عن مساهمتها في التجديد الحادي عشر لمواردو 

رئيس وأضفى نقل السلطة إلى قيادة جديدة.  أسفرت عنالعام الماضي، عملية انتخابية  د شهدت أنغوال، في نهايةوق
من تنويع االقتصاد، إلى  سعياورينسو، دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة، لجواو  فخامة السيدجديد، اللجمهورية ا

 لطبقات االجتماعية المختلفة.االعتماد الكبير على النفط والحد من االختالالت بين المناطق واأجل الحد من 

التنافسية قدرة الالكلي الالزم لتيسير تنمية القطاع الخاص و  يستقرار االقتصادإلى تحقيق االتسعى الحكومة و 
 الصادرات تعزيزلشركات المحلية. ويجري إعداد برامج مختلفة، مثل: إصالح الدولة وبناء القدرات المؤسسية، و ل

 .ضمن غيرهاالجوع والفقر،  الواردات، ومكافحة واستبدال

وتوظف نسبة كبيرة من السكان.  األسواقتعتبر الزراعة األسرية في أنغوال أحد المصادر الرئيسية إلمدادات و 
 توفيرال سيما و ، ووضعت مجموعة من برامج المساعدة المحددة، كبيرة للزراعة األسريةالحكومة أولوية  وتعطي

نتاجيتها.بهدف  صالح التربة،استاألسمدة والبذور و   تحسين إنتاجها وا 

لمحاصيل ل وكذلكنتاج الحبوب، مثال إل، ة النطاقلزراعة واسعإيالء األولوية لتواصل الحكومة األنغولية، مع ذلك، و 
إلى ، الخارجيعلى الصعيدين المحلي و  ا أصحاب المشروعات،دائم تدعووالثروة الحيوانية ومصائد األسماك، و 

 اعات.الستثمار في هذه القطا

نتاج تنويع المحاصيل و ونحن ندرك جودة المشروعات التي يقدمها لنا الصندوق. وقد سمحت االبتكارات و  الدواجن ا 
المجتمعات  المعرفة التي لدىتحسين ب الصغيرة وتربية األحياء المائية، وكذلك الوصول إلى األسواق اتوالمجتر 

الحقلية، التي تحقق الدور الهام الذي تقوم به المدارس  على أؤكد. وأود أن وذلك بأسلوب بسيط الريفية ورفاهيتها
أن التعاون الوثيق بين الصندوق ونحن نعلم تكرارها في مقاطعات أخرى.  نسعى إلىفي بلدي والتي  جاحا كبيران

 غذية والزراعة قد ساهم في تحقيق هذا النجاح.األومنظمة 
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مكتب التقييم المستقل ومن المتوقع إعداد برنامج الفرص استقبلنا في أنغوال فريقا تابعا ل، 2017وفي عام 
االستراتيجية القطرية الجديد هذا العام. ونحن على ثقة من أن نتائج وتوصيات البعثة والبرنامج ستساعد على 

 المشروعات وتحديد مجاالت جديدة للتعاون.تحسين فعالية 

الناشئة  التصدي للمشاكلقدرة على تعزيز الالحوار و  يرلتيسع الصندوق على مواصلة عملية الالمركزية، ونحن نشجّ 
ها. وفي ضوء عدد المقاطعات في رصدوسبل  ها،وأولويات ،مشروعاتالفهم احتياجات  على أرض الواقع وتيسير

 البلد وحجمها، فإننا نرى أن هناك ما يبرر إقامة تمثيل محلي للصندوق.

 ،القروض السيادية ومنهاإضافية، من خالل مصادر أخرى، ع إدارة الصندوق على البحث عن موارد نشجّ ونحن 
 في المستقبل.اللجوء إلى االقتراض من األسواق ، ومواصلة استكشاف موثوقية بشروط تيسيريةالشركاء، من و 

، والتحقق من أثر الذي نعيشه واقعاللمعرفة بزيارتها قريبا جيلبير أنغبو الصندوق السيد رئيس  أن يقوموتأمل أنغوال 
 المشروعات الممولة والنظر في مبادرات تعاونية جديدة بين أنغوال والصندوق.
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 بيان ممثل جمهورية األرجنتين

، المركز العالمي الذكي لبالدنا ضمن Mauricio Macriلقد وضعت جمهورية األرجنتين، وعلى رأسها الرئيس 
 أولوياتها القصوى.

المتعددة األطراف، والديمقراطية، واستقطاب الفرص المتاحة إلرساء شراكات وهذا يعني التعبير عن هوية األرجنتين 
 مع بلدان وأقاليم أخرى لخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحقيق مستويات أعلى من التعليم والتنمية العلمية.

لالستجابة ألكثر  وضمن هذا السياق، تؤكد األرجنتين على التزامها القوي بالتعددية، كأحد األدوات األساسية
 التحديات الحالية إلحاحا، أال وهو تحدي محاربة الفقر والجوع.

إن القضاء على الجوع واستئصال الفقر هما الهدفان األساسيان للحكومة األرجنتينية. وهما الهدفان اللذان يحظيان 
 لمستدامة.للتنمية ا 2030باعتراف عالمي في هدفي التنمية المستدامة األول والثاني من خطة 

إننا نود أن نسلط الضوء على الوظيفة الهامة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، في تحقيق أهداف التنمية 
 المستدامة، وعلى وجه الخصوص تلك ذات الصلة باألمن الغذائي وسوء التغذية واستئصال الفقر.

ث في روما لمواءمة أهدافها االستراتيجية، وأنشطتها وبناء عليه، فإننا نرحب بالعمليات التي تجريها الوكاالت الثال
 .2030وغاياتها مع خطة 

إلى أن التحول الريفي الشمولي، يشكل المكون  2016ويشير تقرير التنمية الريفية الذي أصدره الصندوق عام 
والفوائض القابلة  الزراعيةالحاسم للنمو والتنمية المستدامة ألنه يجمع بين عناصر رئيسية مثل زيادة اإلنتاجية 

 للتسويق، وتوسيع فرص العمل وتوفير وصول أفضل للخدمات والبنى التحتية ألغراض تحسين سبل العيش الريفية.
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة  2030وبهذا المعنى، فإن التنمية الزراعية والريفية هي مفتاح تنفيذ خطة 

 الهدفين األول والثاني منها.
 الصندوق دورا رئيسيا في الترويج لالستثمارات ألغراض التنمية الزراعية والتحول الريفي الشمولي. ويلعب

إن األرجنتين مقتنعة بأن الصندوق في قدرته الثنائية كمؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم 
ان، وبالتالي المساهمة بصورة فعالة في المتحدة، يمتلك جميع الشروط الالزمة لتوسيع وتعزيز عملياته في الميد

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص استئصال الفقر والجوع.
وبهذا الصدد، فإننا نحث الصندوق على االستمرار في تعزيز حضوره في البلدان واألقاليم. ويتضمن ذلك البلدان 

ليا في المجاالت التي تتطلب مساعدته فيها لتحقيق التحول متوسطة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الع
 الريفي وخفض معدالت الفقر.

وبناء عليه، فإن جمهورية األرجنتين سوف تستمر في دعمها النشط للصندوق وللرئيس جيلبير أنغبو، بحيث نتمكن 
 معا من مواجهة أكثر التحديات إلحاحا في عالمنا اليوم.
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 ساالنمجمهورية  ممثلبيان 

في البداية، تود النمسا أن تشكر الرئيس أنغبو على رؤيته وقيادته على مدى العام الماضي. في سنتك األولى 
مبادرتك للتميز التشغيلي ستعزز من بأن كرئيس للصندوق، أدخلت بالفعل بعض التغيرات الهامة، ونحن مقتنعون 

 ئج على أرض الواقع، وهو األمر المعروف عن الصندوق.الدرجة العالية من المساءلة، والكفاءة، والفعالية، والنتا
والنمسا متأكدة من األهمية الكبيرة للزراعة المستدامة ألغراض التنمية االقتصادية والتنوع في البلدان النامية، وعلى 

ير فقرا وأشدها ضعفا. فالقطاع يتمتع بأهمية استراتيجية بسبب قدرته على توف األقاليموجه الخصوص في أكثر 
فرص العمل والنمو في المناطق الريفية، وبسبب الطلب الملح على الوظائف ذات الصلة باألغذية الزراعية لتلبية 
احتياجات العدد المتنامي باضطراد من السكان الشباب. وبدون فرص العمل المحترم في المناطق الريفية وفي قطاع 

ن ويخسرهم االقتصاد الريفي. ومن الواضح أننا نواجه روحا األغذية الزراعية، سوف يهاجر هؤالء الشباب إلى المد
قوية للمبادرات الفردية في المناطق الريفية. هنالك أيضا اإلمكانيات التي ال يمكننا إنكارها لتحويل الزراعة واالنخراط 

ضه األساليب بصورة أكبر مع القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل والنمو. إال أن هذا النمو غالبا ما تقو 
الزراعية البالية، ومحدودية االستثمارات الزراعية والنقص الكبير في المهارات. وبالتالي فإن االستثمارات، وبناء 

 القدرات، ونقل المهارات أمر ملح ال مفر منه.
سية لدعم ، مع النتائج القوية التي تحققت في التنمية الريفية هي األسباب الرئيالصندوقإن مجاالت التركيز في 

مليون يورو للتجديد الحادي  16النمسا للصندوق. والنمسا ملتزمة بالبقاء شريكا مستقرا للصندوق. وقد تعهدت بمبلغ 
 عشر للموارد، وبالتالي فستبقي على دعمها القوي للصندوق بالقيمة اإلسمية مقارنة بالتجديدات السابقة.

كثر األدوات قوة للقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز االزدهار ووفقا للبنك الدولي، فإن التنمية الزراعية هي أ
طعام سكان العالم الذين  مليار نسمة بحلول عام  9.7اإلسقاطات إلى أن عددهم سيصل إلى  تشيرالمشترك، وا 

 . والنمو في قطاع الزراعة أكثر فعالية بمرتين إلى أربع مرات في زيادة دخول األشد فقرا مقارنة بالقطاعات2050
 األخرى.

ولكن النمو الذي تقوده الزراعة، والحد من الفقر، واألمن الغذائي جميعها أمور تواجه خطرا هاما أال وهو تغير 
المناخ الذي يمكن له أن يتسبب في تقليص مردودات المحاصيل، وبخاصة في األقاليم التي تعاني من انعدام األمن 

بالمائة من انبعاثات غازات  25ت في استخدام األراضي مسؤولة عن الغذائي. وتعتبر الزراعة والحراجة والتغييرا
 الدفيئة. وبالتالي فإن التخفيف من آثار تغير المناخ في القطاع الزراعي جزء هام من حل مشكلة تغير المناخ.

رة وبالتالي فإن النمسا تدعم وبشدة هدف الصندوق المتمثل في تعزيز الزراعة الذكية مناخيا، والتركيز بصو 
مخصوصة على خلق فرص العمل، سواء العمل الحر أو العمل المأجور لصالح الريفيين شبابا ونساء. ويمكن لمزيد 
من إدماج النساء وأعداد الشباب المتزايدة في وظائف نظم األغذية أن يرفع من اإلنتاجية ويحسن من فرص السالم 

زيز تعاونه مع جهات أخرى فاعلة في القطاع، مثل واألمن. وعلى هذه الخلفية، فإننا نرحب بنية الصندوق تع
 مصرف التنمية األفريقي، والبنك الدولي، عالوة على الوكالتين األخرتين في روما.

وعلى خلفية محدودية موارد المساعدة اإلنمائية الرسمية، فإننا نعترف بالتحدي الذي يواجهه الصندوق للبقاء منخرطا 
لتركيز على أشد األقاليم ضعفا وفقرا. ولذا فإننا ندعم المناقشات التي تتعلق بتوسيع في جميع البلدان النامية مع ا

االقتراض السيادي. إضافة إلى ذلك، فإننا نعتبر إمكانية الحصول على قروض  بإطارموارد الصندوق ونرحب 
لجديدة من أسواق الرأسمال، الشركاء الميسرة خطوة في االتجاه الصحيح. كذلك، وعندما يتعلق األمر بتعبئة الموارد ا

فإننا نحث على إجراء تقدير معمق لجميع المخاطر التي ينطوي عليها هذا األمر، ونرحب بالنهج شديد الحذر 
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والبراغماتي الذي يتبعه الصندوق. عالوة على ذلك فإننا نرحب بالمناقشات ذات الصلة بإطار االنتقال بهدف 
صندوق من إيصال دعم موائم للغرض لجميع زبائنه من البلدان ضمان توفر أسلوب منفتح وشفاف يمكن ال

 األعضاء ومواكبتهم في رحلتهم اإلنمائية.
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 بيان ممثل بلجيكا بالنيابة عن بلدان البنيلوكس

هذا البيان مقدم إلى الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق بالنيابة عن حكومات مملكة بلجيكا، 
البنيلوكس تقليد عريق في العمل معًا في معالجة القضايا  ولبلدانودوقية لكسمبرغ الكبرى. ومملكة هولندا، 

 الموضوعية سواًء داخل االتحاد األوروبي أو في السياق الدولي األرحب.

وموضوع دورة مجلس المحافظين لهذا العام هو "من الهشاشة إلى الصمود على األجل الطويل: االستثمار في 
 الريفية المستدامة".االقتصادات 

إن إيجاد حل للعوامل الرئيسية الُمحرِّكة للهشاشة ليس بالمهمة اليسيرة. ويبدو جليًا، على أية حال، أن النموذج 
على إنتاج األغذية من األسر الفردية دون تمكينها من بيع منتجاتها داخل الزراعي الذي يركز في المقام األول 

ديات. ولذلك ال بد من تحول من نموذج قوامه زراعة الكفاف لن يوفِّر حاًل لهذه التح مجتمعاتها المحلية أو خارجها،
إلى نموذج الزراعة الريادية. ويراعى في ذلك أن الزراعة قطاع اقتصادي، بل وخالفًا لسائر القطاعات فإنها تؤثر 

نسين والحد من الفقر. ولذلك، ترى بلدان تأثيرًا مباشرًا على استقرار البلد والصحة العامة والمناخ والمساواة بين الج
البنيلوكس إمكانات هائلة في التقدم الذي تحقق مؤخرًا في إنشاء صندوق تمويل االستثمار في المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، باعتباره طريقة لالستثمار المباشر في المشروعات الريفية والزراعية الصغيرة والمتوسطة. ومن األمثلة 

 ة األخرى في هذا االتجاه مرفق تمويل التحويالت المالية.االبتكاري

إمكانات هائلة للنمو االقتصادي المرتبط بإنتاج األغذية والقطاعات ذات الصلة،  بالفعلإن المناطق الريفية لديها 
عام وبالنظر إلى أن غالبية الفقراء والجوعى في العالم يعيشون في هذه المناطق، سيكون تحقيق خطة التنمية ل

مرهونًا بإطالق تلك اإلمكانات التي قّلما تحظى باالهتمام. وهناك أدلة كثيرة على أن إحداث تغييرات في  2030
االقتصادات الريفية يمكن أن تكون له آثار كبيرة. واالستثمار في التنمية الريفية وقدرة السكان الريفيين على الصمود 

ض التحديات الكبرى التي نواجهها اليوم، مثل الهجرة والنزاع وعدم وسيلة مباشرة لمعالجة األسباب الجذرية لبع
زاء هذه الخلفية، فإن القيمة المضافة للصندوق الذي لديه خبرة متخصصة في بناء قدرة المجتمعات  االستقرار. وا 

على أعمال المحلية الضعيفة على الصمود في المدى البعيد واضحة وُتكمِّل القيمة المضافة للوكاالت التي تركز 
االستجابة لحاالت الطوارئ والحاالت اإلنسانية. ولذلك، تتوقع البنيلوكس من الصندوق مواصلة أداء دور رائد في 

بالتعاون الوثيق مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرًا لها، والمؤسسات المالية  2030تنفيذ خطة عام 
ع البنيلوكس أيضًا الصندوق على ضمان حضور أقوى في البلدان الشريكة من أجل  الدولية. وفي هذا السياق، ُتشجِّ

زة واإلمساك بزمام القيادة في تقاسم المعرفة وبناء القدرات على األرض.  توفير مساعدة تقنية ُمعزَّ
وال بد من مواصلة التركيز بصفة خاصة على دور النساء في االقتصادي الريفي. لقد ثبت أن الحد من انعدام 

 لتعزيز األمن الغذائي والحد من الفقر الريفي. الطرقاة بين الجنسين هو أحد أفضل المساو 
والبنيلوكس، شأنها شأن الصندوق، مقتنعة بأن االستثمار في شباب الريف عامل حاسم من أجل تحقيق أهداف 

التكنولوجيات الجديدة عناصر فعَّالة في التغيير وهم قادرون على األخذ ب المزارعينالتنمية المستدامة. إن شباب 
بسرعة. ويتيح استخدام التكنولوجيا الرقمية فرصة هائلة في تحقيق التنمية الريفية واألمن الغذائي. ولذلك، تحث 

 البنيلوكس الصندوق على دمج التطبيقات الرقمية في تدخالته في مجال الزراعة واألمن الغذائي.

نحو زيادة مشاركته في حوارات السياسات على الصعيدين الوطني بتوجه الصندوق  البنيلوكسوفي الختام، ُترحِّب 
 واإلقليمي ودوره النشط في عمليات السياسات المتعددة األطراف.
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 بيان ممثل جمهورية بوتسوانا

أود بادئ ذي بدء أن أغتنم هذه الفرصة كي ُأعرب عن امتنان وفد بالدي إليطاليا، حكومة وشعبًا، على استضافتها 
 لنا مرة أخرى. الكريمة

وهذا في واقع األمر تجمع استراتيجي، فمناقشاته متعددة األوجه، والهدف منها هو توجيه الصندوق الدولي للتنمية 
من الهشاشة ، ُيشّرفنا أن نكون جزءًا منه. ومما ال شك فيه أن موضوع هذا العام، وهو "جديدةنحو حقبة  الزراعية

"، موضوع ذو صلة، ال سيما وأننا ثمار في االقتصادات الريفية المستدامةإلى الصمود على األجل الطويل: االست
نتناول كيفية التأثير على التغيير من أجل المستقبل من خالل تدخالت التصدي للتحديات المؤثرة على األمن 

راهن لحالة الغذائي في بلداننا. وباإلضافة إلى ذلك، مما يبعث على االرتياح أن هذا الموضوع يتناول الوضع ال
 وغرب آسيا. شرقاألمن الغذائي، الذي يتضاءل تدريجيًا، في أنحاء من أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب 

الزراعة ستظل ركيزة نمو اقتصاداتنا في المستقبل على الرغم من تحديات من قبيل ضيق ُسبل  أنمما ال شك فيه 
مالية األساسية. وسعيًا إلى معالجة هذه التحديات، الوصول إلى األراضي وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات ال

 علينا تهيئة بيئة مواتية تفضي بنا إلى إيجاد حلول مالية جديدة وتشجع الشمول المالي.

 وتدعم النمو االقتصادي الذي ينطوي على مكاسب أعمق. تُنشطويرجع ذلك إلى أن الشمول المالي يتيح فرصًا 

في المائة من سكان بوتسوانا في  70نوب الصحراء الكبرى، يعيش ما يربو على ومثلما في معظم بلدان أفريقيا ج
الريفية ويكسبون قوتهم من الزراعة. ولهذا السبب، نحن ملتزمون بتنمية االقتصادات الريفية من خالل عديد  المناطق

لقطاع زراعي نابض  من السياسات والبرامج. ولذلك ينبغي أن تنصب جهودنا على وضع سياسات تكون قوة محرِّكة
 ومستدام وقادر على الصمود.

الدورة في إيجاد ُسبل يمكن من خاللها للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الوصول  هذهمخلصًا أن تنظر  وأرجو
إلى األسواق، وهو ما ُيشكِّل واحدًا من أكبر التحديات التي تواجهها بوتسوانا. ونحن ُنكابد من أجل تسخير الشراكات 

 وكذلك تعزيز صالت أصحاب المصلحة من أجل تحقيق التسويق الزراعي. والخاصن القطاعين العام بي

في نقاشات تفاعلية يمكن أن تُفضي إلى حلول فعَّالة من أجل شعوبنا، ال سيما الشباب والنساء  المشاركةنتطلَّع إلى 
 يزالون مهمشين في مجتمعاتنا. الذين ال

عن تقديرها لشراكتنا المثمرة، ال سيما في مشروع دعم الخدمات الزراعية الذي  ُتعربن أ بوتسواناوفي الختام، تود 
أوشك على االنتهاء، وتأمل مخلصة أن يكون هذا المشروع واحدًا من بين عديد من المشروعات المقبلة. وقد أثبتت 

 التفاعالت. هذه الشراكة أهميتها، خاصة في المساعدة بالخبرة التقنية، ونأمل في مواصلة هذه
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 بوركينا فاسو بيان ممثل

يتوقف الذي ال لدعم الكبير على اشعب بوركينا فاسو للصندوق  امتنانامتناني و كل  يشرفني أن أتكلم للتعبير عن
القيمة الحقيقية الختيار موضوع هذه الدورة، التي ستسهم بال شك في إيجاد وأود أن أشيد بلسكان الريف.  تقديمهعن 

 ة لمشاكل التنمية الريفية.حلول مناسب
تفاقم بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة تالفوارق االجتماعية واالقتصادية، التي  اتساعاستمرار الفقر المدقع و ويعتبر 

بعض القضايا التي تؤكد على على رأس المال الطبيعي،  البشر الكبيرة التي يحدثها والضغوطعن تغير المناخ 
من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد: االستثمار في االقتصادات الريفية " وهوع هذه الدورة أهمية موضو 

 ".المستدامة
أساسا على  ونعتمدفإنهم يبوركينا فاسو في مناطق ريفية وبالتالي في المائة من الفقراء  في 90يعيش في الواقع، و 

 م هشاشتهم.وتتعرض سبل عيشهم للتهديد بفعل تغير المناخ مما يؤدي إلى تفاقالطبيعة، 
 لبناءالمناطق الريفية  تستهدفونتيجة لذلك، يتطلب التصدي للتحدي المتمثل في الحد من الفقر اتخاذ إجراءات 

، أطلقت حكومة بوركينا فاسو برنامج الطوارئ لمنطقة الساحل ولذلك. حيوية وقادرة على الصموداقتصادات ريفية 
 .وبرنامج دعم تنمية االقتصادات المحلية

 وتناوللمشكلة األمن في منطقة الساحل  بشكل منهجيستجابة اال إلى برنامج الطوارئ لمنطقة الساحل ويهدف
والتصدي لها توقع الصعوبات  (2الصمود؛ )قدرة السكان على  بناء (1)زوايا: والتنمية من ثالث األمن  مسألتي
 .ةالعام الحوكمةتحسين  (3؛ )األراضيوتأمين 

ة ومزدهرة كيهو بناء اقتصادات محلية دينامي فالهدف منهتنمية االقتصادات المحلية،  برنامج دعملأما بالنسبة 
لخلق واعدة  إنشاء سالسل قيمة (1ما يلي: )إلى تحقيق على وجه التحديد  البرنامجيسعى هذا . و للجميع وشاملة

حديثة لدعم التحتية الة بنيمن البناء منصة  (2)المحلية بهدف دعم االقتصاد المحلي؛  المقاطعاتالوظائف في 
اجها مإدبهدف للحماية االجتماعية لألسر الضعيفة  أساستوفير  (3اإلمكانات االقتصادية المحلية؛ ) إطالق عنان

 تطوير خدمات مالية مالئمة وشاملة ويمكن الوصول إليها لدعم االقتصاد المحلي. (4في الدائرة االقتصادية؛ )
 2020عام  حتىينا فاسو استثمار أكثر من مليار وستمائة مليون دوالر أمريكي بورك تعتزمالبرنامجين،  ومن خالل

 .المحلية في المجتمعات
 2016في المائة في عام  5.9 بمعدل قدرهخالل السنوات األخيرة،  امطردا اقتصاديا شهدت بوركينا فاسو نمو وقد 

بتحقيق  سمح مما الماضية، العشرة سنواتال خالل في المائة 5.7 قدره متوسطو  2017 عامفي المائة في  6.8و
 الذي الفقر من للحد هائلة تحديات هناك تزال ال أنه الواضح من، ذلك ومع. التنمية قطاعات مختلف في كبير تقدم

ظاهرة  يمثل. وكما تعلمون، فإن الفقر في معظم البلدان األفريقية 2014ي عام ف في المائة 40.1 بلغت نسبة انتشاره
 .الشباب والنساءويعاني منه أساسا ( 2014في المائة في عام  47.5ريفية )

على الصمود، حيث يعيش معظمهم  لى قدرة السكانإلتنمية االجتماعية واالقتصادية ا لتحقيقويستند كفاحنا النشط 
أدى . و لحبوبلكلة اآلالطيور  دودة الحشد وغزو جراد غزولكوارث مثل ية ويتعرضون بشكل متزايد الريففي المناطق 

الجهود التي تبذلها الحكومة لصالح الفئات  كبير في أثر ضعف إلى، للتربةتدهور المتسارع هذا الغزو إضافة إلى ال
 .الضعيفة من السكان
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بلدي ( في 2020-2016لتنمية االقتصادية واالجتماعية )لخطة الوطنية الن الرؤية الواردة في إأستطيع أن أقول لكم و 
لشباب وتمكين المرأة في الرامية إلى خلق وظائف لواإلجراءات  يالزراع القطاعيمة في سالسل القتضع إنشاء 

 .صميم أولوياتها
الرفاهية للجميع،  تحقيقو  بوركينا فاسوسكان  هشاشةلتحدي المتمثل في الحد من من أجل التصدي لفي الواقع، و 

القوي والشامل تعزيز النمو تهدف إلى  ةياستثمارات هيكلتتضمن  مشروعات كبيرة ينفذ البلدمن الضروري أن 
 مليار 526.4زيادة كبيرة حيث ارتفعت من  2017في عام والمستدام. وعلى هذا النحو شهدت نفقاتنا االستثمارية 

في المائة مقارنة بعام  74.6 نسبتها زيادةفرنك، أي  مليار 919.2فرنكات الجماعة المالية األفريقية إلى فرنك من 
2016. 

وقدرات اإلبداع  األوجهمتعددة  الكفاءاتالموارد المحلية، و  تحقيق التآزر بينهذا على  النمو مساروسيعمل 
مجتمع الدولي إلى أن يزيد ال. وتحقيقا لهذه الغاية، تكرر بوركينا فاسو دعوتها الجهات الفاعلةواالبتكار لجميع 

 .في هذا المجال هاستثمار 
، وتعزيز مشروع األقطاب الزراعية مثلإنمائية تنفيذ مشروعات وبرامج  تم هذه االستثمارات من خاللتويجب أن 

الحد من خسائر ما بعد الرامية إلى مبادرات الالمؤسسات الصغيرة الريفية و  وخاصة ،الزراعية الرياديةالمشروعات 
 .بين القطاعين العام والخاص اتالشراك وتشجيعالحصاد 
ن شعب بوركينا فاسو للعديد من األصدقاء وشركاء التنمية الذين يثقون أعرب عن امتناأود أن ، بياني وفي نهاية

 .اإلنمائية مبادراتنافي  ويعملون معنانا في
كوسيلة لتحويل المناطق الريفية، أكرر  اتاالستثمار يستخدم صندوق  بلبنك  ، الذي ال يعد مجردالصندوقوهنا في 

 ي يحصل عليه بلدي كل مرة يطلبه.الذ الذي ال يقدر بثمنلدعم ل امتنان بوركينا فاسو
 .بوركينا فاسو ملتزمة بتعزيز هذا التعاون من أجل رفاه سكان الريفو 
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 بيان ممثل جمهورية كمبوديا

الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وأود أن  الدورةفي  بالمشاركةإنني سعيد جدا 
الملكية لكمبوديا إلى رئيس الصندوق وجميع زمالئي المحافظين ورؤساء  والحكومةيا أقدم أحر تحيات مملكة كمبود

 وفود الدول األعضاء.
من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد: االستثمار هذه على موضوع " المحافظينتشيد كمبوديا بتركيز دورة مجلس 
بيئة العالمية المتغيرة التي يعمل فيها الصندوق "، الذي يعتبر مالئما جدا في الفي االقتصادات الريفية المستدامة

والزمالء  موضوع ومساهمات العلماءالات قوية حول ظر ونحن نتطلع إلى مناقشات ومناودوله األعضاء. 
 المحافظين.

لشراكته الثابتة الذي تكنه الحكومة الملكية لكمبوديا والشعب الكمبودي للصندوق  دعوني أوال أسجل التقدير العميق
في إنجازات كمبوديا في  الماضيين والتي ساهمت بشكل كبير العقدينالسخية على مدى  هقيمة ومساعدات منحوال

 والتنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة. الريفيمجالي الحد من الفقر 
وارد وتود كمبوديا أن تهنئ رئيس الصندوق وفريقه على النتيجة الناجحة لمشاورات التجديد الحادي عشر لم

-2019الصندوق، واالتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن زيادة تمويل الصندوق، ونتائجه، وآثاره على مدى الفترة 
أثناء الدورة الخامسة لهيئة المشاورات الخاصة  2018فبراير/شباط  12. ويسرني أن أبلغكم بأنني أعلنت، في 2021

كمبوديا على التعهد بزيادة مساهمتها في التجديد الحادي عشر  بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، عن موافقة
 دوالر أمريكي. 450 000دوالر أمريكي إلى  315 000للموارد من 

العشر الصادرة عن هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي  الرئيسيةالرسائل  إحدىويسعدني أن أشير إلى أن 
بحيث تلبي الظروف، واالحتياجات، واألولويات المحددة  لعملياتهعشر لموارد الصندوق تتعلق بتصميم الصندوق 

متوسط الدخل من الشريحة الدنيا البلد ال يةإلى وضع تقدمتللبلدان الشريكة. وكما تدركون جميعا فإن كمبوديا قد 
ولذلك . 2030بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا بحلول عام ال إلى وضعية نتقالوتهدف إلى اال 2015في عام 

ية الخاصة بالتنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة بما ائمناإل هال أولوياتها واستراتيجياتعدّ فإن كمبوديا ت
 نمية.يتناسب مع هذه المرحلة من الت

سوف تتبع كمبوديا وهي  وفي حين سيتم تعزيز ذلك، ؛األمن الغذائي تحقيقفي  ملحوظاتقدما كمبوديا أحرزت لقد 
يركز بشكل أكبر الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة للتنمية  بالنسبةنهجا أكثر استراتيجية وبرمجية تمضي قدما 

نهجا أكثر توازنا لالستثمارات الرأسمالية حيث كمبوديا  تبعتلذلك سوف على استدامة وصمود سبل العيش الريفية. 
المادية لربط اإلنتاج  التحتيةورية في البنية باالستثمارات الضر  غير الملموستقترن االستثمارات في رأس المال 

 باألسواق.
األمن الغذائي بموجب مساعدة الصندوق إلى تركيز  علىوسوف يحتاج ذلك إلى تحول من التركيز المركزي الحالي 

الفرعي لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الذي سيستهدف  القطاعأكبر على إضفاء الطابع التجاري الزراعي في 
رعين أصحاب الحيازات الصغيرة األكثر تقدما. كما سيركز إضفاء الطابع التجاري على انخراط أكبر، من المزا

خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع انخراط القطاع الخاص في تقديم خدمات السوق الضرورية لضمان 
نما  الهدف كونياستدامة سبل عيش المزارعين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة. ولن  استبدال القطاع الخاص وا 

ني   هذا التحول االستراتيجي تضمينإلى قدما أتطلع توفير بيئة تمكينية للقطاع الخاص لكي ينمو ويصبح مربحا. وا 
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 مع مواءمةالحفاظ على الفي عمليات الصندوق في كمبوديا في وثيقة برنامجنا القادم للفرص االستراتيجية القطرية، و 
 .2023-2019ة االستراتيجية الوطنية المقبلة لكمبوديا للفترة خطة التنمي

 وفريق إدارته وموظفيه على الترتيبات الممتازة لدورة مجلس المحافظين الحالية. الصندوق رئيسأختم بشكر  أنوأود 
 لكم. وشكرا

 

  



 GC 41 

110 

 جمهورية الكاميرونممثل  بيان

 وفود، تحيات حكومة الكاميرون، وأفضل تمنياتيوالحافظين إلى جميع الم أنقلاسمحوا لي، في بداية هذا العام، أن 
 .مليء بالنجاح 2018 الشخصية لعام

 الجديد على انتخابهم. المجلس التنفيذيأغتنم هذه الفرصة ألهنئ أعضاء المكتب الجديد وأعضاء و 
 المسائلديد من العالمحافظين مكثف وستتم في إطاره مناقشة جدول أعمال الدورة الحادية واألربعين لمجلس و 

 أكبر قدر من االهتمام.ها بندرسوسمؤسستنا  بحوكمةالمتعلقة 
: االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة" األمد طويل إلى الصمودهشاشة من اليتيح لنا موضوع هذه الدورة "و 

 .فعلية تحدياتتشّكل أيضا التي المسائل الهامة فرصة لمناقشة 
ضافة إلى اآلثار السلبية لتغير المناخ والتقلبات الناجمة عن جملة أمور من بينها  صادات الريفيةهشاشة االقت وا 

 هاأول ضحايا التي كانالتهديدات األمنية،  السنوات األخيرةظهرت في  ،لمنتجات الزراعيةفي أسعار ا المنتظمة
زيادة الفقر إلى  أدى؛ مما شهمعيلتخلي عن أراضيهم وسبل ا الذين أجبروا في كثير من األحيان علىسكان الريف، 

 للهجرة والتجنيد من قبل الحركات اإلرهابية. ضعفاء ومعرضين، وخاصة بين الشباب، مما يجعلهم والمخاطر
وفي الكاميرون، على برامج تشجيع توظيف الشباب استجابة مناسبة. أن تكون في مواجهة هذه المشاكل، يمكن و 

الذي يدعمه الصندوق تجربة مبتكرة وواعدة  شروعات الزراعية الرعوية للشباببرنامج تشجيع المسبيل المثال، يمّثل 
 الكاميرون.جدا تسمح بدعم ريادة األعمال الزراعية الرعوية لشباب 

عمل  التكرار ليكون في الكاميرون برنامج تشجيع المشروعات الزراعية الرعوية للشباب تجارب مثل وتستحق
 رسالته نبيلة.ولكي تكون الصندوق أكثر أهمية 
، وهي عاقدة العزمبأن المساهمات المالية للدول األعضاء ضرورية في تجديد موارد الصندوق، والكاميرون مقتنعة 

 لمنح عمليات تجديد الموارد لمساهمة في مختلفعلى االتي يمر بها اقتصادها،  المرحلة الحرجةعلى الرغم من 
هو منها األول  الهدف يةبالنسبة لنا إشارة قو ويعتبر ذلك ناطق الريفية. المفي تحول إلحداث  ةالالزم األداةمؤسستنا 

وتراجع  تهاالصغيرة، وبالتالي زيادة إنتاجي األسريةتحديث المزارع المتعلق بعمله الالزمة لوسائل ال لصندوقل توفير
 الفقر الريفي.

جميع بين على المستوى المحلي  مةالالز  ةالتآزر التشغيليأوجه ، من المهم أن نؤكد على وعند القيام بذلك
 ، مثل الصندوق.ةالريفي في المناطقالمؤسسات التي تعمل 

 فيمشتركة  ندوةتوجت عملية ابتكارية بتنظيم فقد التجربة الكاميرونية. وبالفعل،  إلى مرة أخرى ، تجدر اإلشارةوهنا
برنامج األغذية العالمي في و ذية والزراعة ومنظمة األغالصندوق تقييم الماضي للنظر في تقارير  /شباطفبراير 2و 1

 للتعاون، مما أدى إلى إقامة شراكة جديدة. أنشئت منصة شاملة، تلك الندوةفي نهاية و الكاميرون. 
عمل دينامي متعدد األطراف ومتعدد من  االصندوق جزء يمّثل نشاطللكاميرون، بقدر ما بالنسبة الواضح  منو 

أداة يمكن  يمّثل 2030 الوارد في خطة عامجوع" ال القضاء علىمقتنعين بأن هدف " سنظل أنناأصحاب المصلحة، 
 على بحث قفقراء. ونحن نشجع بذلك الصندو الالريف سكان أن تدعم على نحو مستدام االستثمارات في اقتصادات 

 المجلس. وافق عليه وفقا لبرنامج العمل الذي تدخالتهتحسن جودة أن يمكن التي واليته، طبقا لجميع األساليب، 
أسعار سلع التصدير التقليدية، ضعف في الواقع، في السياق الحالي لو آخر.  اهام تنويع االقتصاد مجاالويعد 

 كل منها. التي شرعت فيها برامج اإلصالح االقتصادي في إطاربلدان وسط أفريقيا التنويع  اختارت
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. وقد على الصمود اقتصادات المنطقة دون اإلقليمية قدرةيز وسيلة لتعز العمل بمثابة هو  االختياروالغرض من هذا 
كانون األول /القمة االستثنائية التي نظمها رئيس دولة الكاميرون في ديسمبر في هذا االختيار بتوافق اآلراء حظي
األحياء  وتربيةوصيد األسماك  وتربية الماشيةأنشطة اإلنتاج الريفية )الزراعة وبالنظر إلى أن في ياوندي.  2016

 ضمن أولويات بلدنا. فإنها ستظلمزايا نسبية ال يمكن إنكارها، السياق هذا  تمّثل فيالمائية...( 
 بحيث تكونبما في ذلك الصندوق،  ،ونحن نعلم أننا يمكن أن نعول على دعم شركائنا التقليديين في هذا القطاع

وليس مجرد نتاجية اإلن يتحس، مدفوعة بنظم اإليكولوجيةلل التي تتحقق في احترامالزيادة المطلوبة في حجم اإلنتاج، 
 .اتالمساح زيادة

 

  



 GC 41 

112 

 بيان ممثل كندا
الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي  بمناسبةاليوم نيابة عن حكومة كندا  أمامكم ألقي كلمةأنه لمن دواعي سروري أن 

عطينا فرصة وت لصندوق،نشاء اها تمثل الذكرى األربعين إلهذه الدورة مهمة ألنوتعتبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 
موضوع هذا العام "من الهشاشة إلى الصمود طويل  ويركزمنذ إنشائه.  والصندوقلالحتفال بشراكة طويلة األمد بين كندا 

وعدم ترك أحد دامة تحقيق التنمية المستب 2030عام  خطة، على التزام "األمد: االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة
خالل هذا المجلس، على العوامل الداخلية والخارجية للبلدان األعضاء التي اآلراء، ويعطينا فرصة لتبادل يتخلف عن الركب 

 .للخطر لقضاء على الجوع والفقراعرض جهود تهشاشة و تؤدي إلى ال
الفقر  مكافحةفي سكان الريف و  واالستثمارريفية في تحويل المناطق البارزا الصندوق دورا  أدى، 1977في عام  إنشائهمنذ و 
الصندوق، جنبا  ، ولكنها مهمة ركز خاللهاالمهمة شاقةو  انعدام األمن الغذائي والحد من الهشاشة وبناء القدرة على الصمود.و 

ب أن تعمل أو التي ال ترغ، والمناطق الريفية المهمشة مالوصول إليهالناس الذين يصعب ، بثبات على ئهإلى جنب مع شركا
الذين يعانون من و  مدقعي الفقروال تزال الميزة النسبية للصندوق تكمن في استهداف الفقراء تستثمر فيها الجهات األخرى. 

، كمستفيدين رئيسيين يناألصلي والسكانانعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية، مع إيالء اهتمام خاص للنساء والشباب 
 .أيضا شركاء كاملينوك

ومع ذلك، فإن التحديات التي يواجهها الصندوق، والمجتمع العالمي ككل، هائلة وتتفاقم بسبب تغير المناخ والنزاع ضمن 
، الذي أعدته وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ 2017الغذائي والتغذية لعام  األمنكما لوحظ في تقرير حالة أسباب أخرى. و 

 الذين يعانون من نقصمتحدة للطفولة )اليونيسف( ومنظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد ال ألمممن روما مقرا لها، ومنظمة ا
. كما ازداد انتشار نقص 2016مليون شخص في عام  815إلى  2015مليون شخص في عام  777التغذية في العالم من 

أشخاص في العالم إلى تسعة ويذهب شخص من بين كل في المائة من سكان العالم من نقص التغذية.  11يعاني التغذية: 
 .2030جائع. ويأتي كل ذلك في أعقاب التزام دولي بالقضاء على الجوع والفقر المدقع بحلول عام  وهو فراشه

الرئيسية المتعلقة  المسائلالصندوق بشأن الذي يتخذه توجه الكندا بنهج الصندوق إزاء هذه التحديات اإلنمائية وتدعم  وترحب
هج التحويلية التي تستهدف والشباب، فضال عن التزامه بالتحرك صوب النُ  والتغذيةوتغير المناخ  ينبالتمايز بين الجنس

المبذولة لتناول على تكثيف الجهود  المجدفي الواقع، يعتمد التحول الريفي و . والضعف وعدم المساواةاألسباب الجذرية للفقر 
جهود الصندوق الرامية إلى إعادة تجديد نهجه إزاء تخصيص الموارد كما تدعم كندا  الهامة. ةالشاملة األربع هذه المسائل

المبادرة التي تهدف إلى  هذهالثناء لقيادته  أنغبوالرئيس  ويستحق. وتعبئتها، وتركيزه على اإلدارة من أجل تحقيق نتائج أفضل
 واالنخراطضعفا، أكثرهم الناس فقرا و  ، ستضمن هذه الجهود تركيزا قويا على أشدتطلعا إلى األمامالتميز التشغيلي. و تحقيق 

 لمواجهة التحديات التي تنتظره. تحت تصرفهالصندوق الوسائل الكافية يكون لدى في تمويل مبتكر سيضمن أن 
كندا في  طبقت قدو بين الجنسين وتمكين المرأة.  المساواةقياس عمله بشأن جديدة لبوضع معايير الصندوق  كندا التزام ويسر
الحد من الفقر المدقع من خالل تعزيز  األولى التي تهدف إلىنسائية" الدولية ال مساعدةالالماضي "سياسة  ن/حزيرايونيو

تضع كندا النساء و جانبهم. إلى ولكن  - والفتيانوليس على حساب الرجال  -المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات 
بوضوح أن تمكين  تبينللتغيير وألن األدلة  من الوكالء األقوياء نة ألنهلمساعدة الدوليبشأن اوالفتيات في مركز سياستنا 

وسنعتمد ذلك بمفردها. أن تقوم بلكن ال تستطيع كندا و الفقر وعدم المساواة.  لمكافحةأكثر الطرق فعالية  يمثلالنساء والفتيات 
المنظمات النسائية المحلية للمساعدة في تغيير  كثيرا على شركائنا، مثل الصندوق، الذين يكونون في مكانة جيدة لالنخراط مع

 األعراف االجتماعية وجعل التغير الذي يحدث تحوال جنسانيا حقيقة.
كندا وشركائها في التنمية،  تُقيموعندما بل ، فحسب لرجال والنساء معا من أجل التغييرا يعملوليس عندما  –إن االتحاد قوة 

الذي المبتكر  التغيير هذاالمساعدة على خلق  يمكنناتمع المدني، والقطاع الخاص، مع منظمات المج اتمثل الصندوق، شراك
 .قادرة على الصمودسيحقق نتائج 
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 ممثل جمهورية الصين الشعبية بيان

والكوارث  ،وتغير المناخ ،العنف والصراعات بسببوالضعف الحاد  ،حالة من الفقر الشديد يومالعالم ال يواجه
 2030عام وتنفيذ خطة  ،للقضاء على الفقر والجوعفي السعي لبلدان النامية ل خطيرةتحديات  لشكالطبيعية، مما ي

وكمؤسسة ضمن منظومة األمم المتحدة تكرس نفسها للتنمية الريفية والحد من الفقر الريفي،  لتنمية المستدامة.ل
ساعد الدول األعضاء بنشاط على يو  ،ميزاته النسبية يستغلالتنموية، و  مهمتهستمر في ينبغي على الصندوق أن ي

 من أهداف التنمية المستدامة. 2و 1الهدفين  وتحقيق ،تعزيز التنمية الزراعية المستدامة
 لإلدالء ببعض التعليقات: الفرصةأود أن أنتهز هذه 

لسنوات في ا. لتقديم المزيد من الموارد اإلنمائية صبح أكبر وأقوىين أوال، على الصندوق أن يستمر في سعيه أل 
مليار دوالر أمريكي، والذي ال يمكن أن يلبي  1للصندوق عند حوالي  متوسط اإلقراض السنويبقي األخيرة، 

، والفجوة حادة. ولكي يتمكن الصندوق من القيام بمهمته بشكل أفضل المستدامةاالحتياجات الفعلية للتنمية الزراعية 
تين، وتوسيع نطاق عملياته، وتقديم المزيد من الموارد اإلنمائية من ينبغي عليه أن يزيد من تعزيز قوته وقدرته المالي

أجل الحد من الفقر الريفي، والتنمية الزراعية في العالم. وبهذا الصدد، يجب أن تكون المساهمات األساسية من 
بمسؤوليتها  الدول األعضاء بشكل مستمر المصدر الرئيسي لتمويل الصندوق. وينبغي على البلدان المتقدمة الوفاء

في تعزيز التنمية الدولية، وزيادة مساهماتها للصندوق بنشاط. والصين مستعدة، كبلد نامية، ألن تدعم الصندوق 
ضمن قدراتها. وقد تعهدت الصين للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، الذي اختتم لتوه، بمساهمة أساسية 

في المائة عن المساهمة في التجديد  35أمريكي، بزيادة نسبتها مليون دوالر  81الصيني تعادل قيمتها  الرنمينبيب
مصادر تمويل  إليجادسعى ، ينبغي على الصندوق أن يبصرف النظر عن المساهمات األساسيةالعاشر للموارد. و 

. وينبغي للصندوق في السوق على أساس االستدامة الماليةمن االقتراض في لبدء اعلى وجه الخصوص، و أخرى، 
ذاته أن يستقطب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص والشركاء اإلنمائيين اآلخرين لالستثمار بشكل الوقت 

 مشترك في التنمية الزراعية الريفية. 
على الصندوق أن يواصل تمكين وضعه العالمي وتعزيز تعاونه مع جميع الدول األعضاء. لدى الصندوق ثانيا، 

، وبصرف النظر البلدان المتوسطة الدخلان النامية األعضاء تقريبا، بما فيها حافظة عضوية واسعة، وجميع البلد
. وفي نفس الوقت، يلعب تعاون الصندوق متفاوتة ضعف بدرجات ومظاهر أوجه عن اإلقليم ومرحلة التنمية، تواجه

ثراء الخ هامادورا  البلدان المتوسطة الدخلالمعزز مع  برة اإلنمائية، وتحسين جدا في تعزيز االستدامة المالية، وا 
العالم وااللتزام بمبادئ في على خدمة فقراء الريف  صرّ الفعالية اإلنمائية للصندوق. لذلك، ينبغي للصندوق أن ي

. فمن ناحية، النامية األعضاء دولة لدعم التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في جميع اليلو التنمية الشم
، والدول الهشة، مع التركيز على تعزيز إنتاجيتها لبلدان المنخفضة الدخلن دعمه لينبغي للصندوق أن يزيد م

 .مدقعالفقر الريفي ال عالجةتحمل المخاطر الخارجية مثل الكوارث الطبيعية لمالزراعية، وقدرة السكان الريفيين على 
على فلسفة ونموذج  التركيزع تعزيز التعاون مع البلدان المتوسطة الدخل، مللصندوق ينبغي ومن ناحية أخرى، 

األزمات من أجل معالجة  في وجه لصمودوتعزيز القدرة على ا الحوكمة، ات، وتعزيز قدر يةبتكار االالتنمية الزراعية 
 .التنمية غير المتوازنة وغير المستقرة

تعاون بين بلدان الثالثا، على الصندوق أن يواصل توجهه المتعدد األطراف، وتعزيز أشكال التعاون المختلفة مثل 
 ،يحتاج حلها إلى جهود مشتركة من مختلف البلدانو مشكلة الضعف الحدود.  تجاوزت. الجنوب والتعاون الثالثي

األطراف، وتقدم المزيد من الدعم  تعددعمل مجميع األطراف أن تدعم ال علىلذلك، يجب  والعالم ككل. قاليم،واأل
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التعاون  بدور نشط في، وممارس ؤيدكمت الصين، قام. وقد رافمنصة تعاون متعددة األطك يعمل يلكللصندوق 
، 2009بين بلدان الجنوب مع بلدان نامية أخرى استنادا إلى منصة الصندوق، وحققت نتائج جيدة. ومنذ عام 
، 2017شاركت الصين الصندوق في تأسيس ندوة التعاون بين بلدان الجنوب، وعقد ثماني دورات ناجحة. وفي عام 

ء المكتب القطري للصندوق رسميا في الصين، مع تركيز الوظائف على تقاسم المعرفة اإلقليمية، والتعاون تم إنشا
بين بلدان الجنوب. وباألمس وفي اجتماع التجديد الحادي عشر للموارد، أعلنت حكومة الصين أنها ستساهم، 

مليون دوالر أمريكي، بمساهمة تكميلية  81ا الصيني التي تعادل قيمته الرنمينبيبباإلضافة إلى مساهمتها األساسية 
 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيماليين دوالر أمريكي إلنشاء مرفق  10الصيني تعادل قيمتها  الرنمينبيب

في الصندوق بهدف دعم تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين بلدان الجنوب، وتقاسم المعرفة، وحوار السياسات، وبناء 
رات، وتعزيز االستثمار. ونحّث الصندوق على أن يلعب دوره كامال كجسر ومنصة لتيسير التعاون بين بلدان القد

والتعاون اإلقليمي بين الدول األعضاء النامية من أجل تعزيز تبادل وتقاسم الخبرات،  الجنوب، والتعاون الثالثي،
لك، ينبغي لمثل هذا التعاون أن يكون مرتبطا بشكل والتكنولوجيات، والمواهب الزراعية المتقدمة. وعالوة على ذ

 وثيق ببرنامج الصندوق للقروض والمنح، ومن ثم تعزيز المستوى اإلجمالي للتنمية الزراعية في البلدان النامية.
بشكل  الصندوق حاليا رابعا، ينبغي للصندوق أن يستمر في اإلصالح واالبتكار لتحسين فعاليته اإلنمائية. يتقدم

قوم أيضا بتنفيذ التميز التشغيلي إلحراز النتائج هذا العام. ي، وسةفي العديد من اإلصالحات مثل الالمركزي مطرد
ع  كفاءتهصندوق لتحسين ستكون هذه الجهود ضرورية للو  التشغيلية وفعاليته اإلنمائية. وخالل هذه العملية، ُيَشجَّ

العمل بشكل مطرد على تعزيز بناء تمثل الجانب األول في الصندوق على التركيز على الجوانب الثالثة التالية. ي
فرق العمل والدول األعضاء من أجل تكييف السياسات والعمليات بما يتفق بشكل بين تقريب المراكزه اإلقليمية، و 

، وتسريع عمل بشكل أكبرتبسيط عملية ال؛ ويتمثل الجانب الثاني في أفضل مع واقع التنمية في البلدان المقترضة
؛ ويتمثل الجانب الثالث في التركيز على االبتكار والتجربة صرف لضمان التنفيذ السلسالو  اتالموافقة على المشروع

  موارد محدودة.بوالتنمية  ،نتائج الحد من الفقر عظيم، من أجل تتقاسمهاو  الخبراتوتعزيز في المشروعات، 
الصين، كما يصادف الذكرى األربعين لبداية الصندوق لإلصالح واالنفتاح في  يصادف هذا العام الذكرى األربعين

على و ؛ وضاعن معا بغض النظر عن األايقفت الصين والصندوق كانلعمله. وعلى مدى العقود األربعة الماضية، 
في المؤتمر . و نتائج إيجابية وتولدوجه الخصوص، كانت الشراكة الشاملة بين الطرفين تتعمق مع مرور الوقت، 

، تم وضع استراتيجية 2017 /تشرين األولنعقد في أكتوبرذي اع عشر للحزب الشيوعي الصيني الالوطني التاس
ة، وآداب السلوك السار معيشة المزدهرة، وبيئات العمال األتحقيق "في  شاملةال هاأهدافالتي تمثلت  إنعاش الريف
 ات الصندوقطموحبصورة أساسية مع  . وتتواءم هذه األهدافواالزدهار" ة،الفعال حوكمة، والتهذيباالجتماعي وال

في الحقبة الجديدة، لتعزيز التعاون والسير ، نحن على استعدادو . يلو التحول الريفي المستدام والشم عزيزلت مهمتهو 
مع الصندوق واألطراف األخرى ليس لتحقيق أهدافنا في الحد من الفقر وحسب، بل وأيضا من أجل  جنبا إلى جنب

 .العالمفي الحد من الفقر الريفي، والتنمية الزراعية في المساهمة بصورة أكبر 
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. تركز 2018إنه لشرف للممثلية الدائمة لكولومبيا لدى الصندوق، أن تشارك في دورة مجلس المحافظين هذه لعام 
صندوق يروج له ويدعمه في بالدنا المستدامة كهدف ما فتئ ال الريفيةهذه الدورة على االستثمار في االقتصادات 

، عندما تمت المصادقة على أول هذه المشاريع وهو مشروع التنمية 1981مع تنفيذ عدد من المشروعات منذ عام 
 مقاطعات االثنتين والثالثين في البالد.ال. وأروكا هي إحدى 2الريفية في أروكا 

شروعات الصندوق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية مليون دوالر أمريكي، أفادت م 164ومع استثمارات تجاوزت 
 أسرة في أفقر مناطق البالد. 95 000الريفية، وبصورة مباشرة ما يقرب من 

وفي يومنا هذا، وهو حقبة تاريخية تمكنت فيها كولومبيا أخيرا من عقد اتفاق للسالم بعد أكثر من خمسة عقود من 
لريفي اهتماما خاصا كونه يتمتع بأهمية حيوية في إعادة بناء الريف الكولومبي، القطاع ا توليالنزاع المسلح، فإنها 

 بهدف تحقيق السالم الدائم والمستقر.
وبهذا الصدد، فإننا نود أن نسلط الضوء على أهمية الحافظة النشطة للصندوق في كولومبيا، والتي تضم مشروعا 

سرها وخمسة مشروعات إقليمية. ومن بينها برنامج بناء قدرات على نطاق البالد بأ مشروعاتتمويليا واحدا، وثالث 
أصحاب المبادرات الفردية الريفية: برنامج الثقة والفرص، والذي حظي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
ر بجائزة الصندوق للتمايز بين الجنسين بفضل أثره على النساء الريفيات من خالل تعزيز عمليات الروابط التي تدو 

حول المبادرات المنتجة. ومن خالل هذه المبادرة، يتم الترويج لسبل جديدة لتعظيم االهتمام الذي تحظى به النساء 
الريفيات، وبخاصة اللواتي يعشن في أراٍض مزقتها الحروب تاريخيا، العاملة حاليا على بناء السالم. وقد أفاد هذا 

مقاطعة، يتم وضع أولوياتها باالتفاق مع الوحدة  17ة على بلدية موزع 134أسرة تقطن في  50 000البرنامج 
 اإلدارية لتجميع األراضي في كولومبيا.

ويعتبر نجاح هذا البرنامج دليال على الجهود التي بذلها الصندوق وكولومبيا لبناء االقتصادات المستدامة التي من 
، كما أنها 2030هداف التنمية المستدامة لخطة من جودة حياة السكان الريفيين، بما يتماشى مع أ تحسنشأنها أن 

 توفر األدوات لتحقيق أثر إيجابي مستمر.
وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر رئيس الصندوق، السيد جيلبير أنغبو، ونائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج 

، ومنسق شبه إقليم Joaquín Lozanoلسيد ، ومدير شعبة أمريكا الالتينية والمحيط الهادي اPerin Saint Angeالسيد 
، على تمديد هذا المشروع لفترة ثالث سنوات إضافية Jesús Quintanaاإلنديز والمدير القطري لكولومبيا السيد 

اعترافا بالمكاسب التي حققها. إن هذا التمديد، نظرا لألثر اإليجابي الذي ولده المشروع بالفعل، مبرر جيد لالستمرار 
 عاما. 50الفرصة لبناء مشروع حياة جديدة للمجتمعات التي تركت لتتخلف عن الركب ألكثر من  وهو يوفر

إن كولومبيا، في جهودها الرامية لتحسين ظروف عيش السكان الريفيين ووضع القطاع ضمن ديناميكية النمو في 
لصندوق ومساهماته التي تفيد البالد، وشروط العيش األفضل لألسر الريفية، إنما تقدر عمل ا الرفاهيةالبالد، وتوليد 

والتي تمثل ميزة نسبية للقطاع الريفي، وتدل على النية باالستمرار في العمل مع المنظمة كشريك لتحقيق هذه 
 .الغاية
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لس محافظي بالنيابة عن حكومة كوبا، أود أن أرّحب بجميع الحاضرين في هذه الدورة الحادية واألربعين لمج

الصندوق. وأوّد أن أحيي المكتب المنتخب لقيادته لعملنا خالل هذه الدورة. كما أخّص بالترحيب السيد أنغبو، 
 وأتمنى له كل النجاح كرئيس للصندوق.

يمّثل األمن الغذائي هدفًا استراتيجيًا لحكومة كوبا. وتتطرق كل من اإلجراءات على المدى القصير والطويل للحاجة 
يز كفاية إنتاج األغذية وتخفيض المستويات العالية من الواردات. وذلك هو هدف المشروعات التي نحن بصدد لتعز 

تنفيذها مع الصندوق. فالهشاشة، والصمود طويل األمد، والحاجة إلى االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة 
 هي محور تركيز مداوالت هذه الدورة لمجلس المحافظين.

ة جزرية نامية صغيرة، أظهرت كوبا صمودًا متينًا في مناسبات عديدة، وآخرها بعد إعصار إرما المدمر الذي وكدول
. ولكننا ال نتأثر فقط باألعاصير، بل إننا نعاني 2017محافظة في بالدنا في أواخر عام  15من أصل  12ضرب 

رة، إضافة إلى جملة واسعة من األضرار التي أيضًا من آثار الظواهر البيئية األخرى مثل موجات الجفاف المتكر 
خلفها الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الواليات المتحدة على شعب كوبا. ولكن بالدنا، شعبًا 
وسلطات، أظهرت القدرة على مواجهة هذه األحداث المتطرفة وتنظيم الحياة اليومية والمجتمعية بأساليب إيجابية 

ويتنا المتميزة، وال التخلي عن أحالمنا وجهودنا الرامية إلى تحقيق تنمية مزدهرة ومستدامة مما يطمح بدون خيانة ه
 له الجميع، بحيث يشّكل البشر أساس الشمول االجتماعي فيها.

 ، الذي سيرفد جهودنا في القطاع2021-2019لقد بدأنا عملنا على إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة 
الزراعي، واإلجراءات التي تبنتها السلطات الكوبية كجزء من خطتها للتنمية االقتصادية االجتماعية حتى عام 

. وضمن هذا اإلطار، يشّكل األمن الغذائي والتنمية الريفية األهداف ذات األولوية. وتعير خططنا الزراعية 2030
دريبهما. ويعتبر التدريب بدون التحيز ضد المرأة حقيقة واقعة اهتمامًا خاصًا بالشباب والنساء وبإدماجهما الدقيق، وت

 في جميع أنحاء بالدي.
وأود أن أشكر الصندوق، وعلى وجه الخصوص شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي، على الدعم الذي توفره لبالدنا 

ن الدولي والتنمية المستدامة، وهي لجهة التعاون لتحقيق التنمية الريفية. وستستمر كوبا في تنفيذ التزاماتها بالتعاو 
ن تكن المساهمة متواضعة، بنفس مقدار  بالتالي تعّبر عن استعدادها للمساهمة في التجديد الحادي عشر للموارد، وا 

 مساهمتها في التجديد العاشر للموارد.
سات التي يمكن إتاحتها تدعم كوبا التعاون بين بلدان الجنوب. ولدينا إمكانيات كبيرة من الموارد البشرية والمؤس

للدول األعضاء في الصندوق. ولكن كوبا أيضا تحاول استقطاب التأييد للتعاون الثالثي والمتعدد األطراف. ونحن 
على قناعة بأنه، ونظرًا للقضايا المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، فإن أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها 

 حقيقة واقعة بدون دعم المجتمع الدولي ومنظومة األمم المتحدة برمتها.لن تغدو  2030في خطة عام 
من الضروري عدم استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي. كما يجب أن يسود الحوار ال التحيز. ومن غير العادل 

 مليون شخص جوعًا في العالم. 815هدر الموارد الكبيرة على الحروب في الوقت الذي يتضور فيه 
را، دعوني أناشد البلدان المتقدمة على اإليفاء بالتزامها الذي عقدته منذ سنوات عديدة، وكررته بين وقت وآخر، وأخي

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي فيها للمساعدة اإلنمائية الرسمية. ومن شأن ذلك أن  0.7بتخصيص 
 صول إلى عالم متحرر من الجوع لصالح الجميع.يخلق مساهمة كبيرة في المبادرة التي تستحق الثناء بالو 

 أتمنى لكم كل النجاح في عملكم على تحقيق هذه الغاية النبيلة المشتركة.
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 بيان ممثل جمهورية مصر العربية 

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على  –في بداية كلمتي أتوجه بالشكر واالمتنان إلى السيد/ جيلبير أنغبو
مصر العربية للمشاركة في أعمال الدورة الــحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق  لجمهوريةريمة دعوته الك

الدولي للتنمية الزراعية والتي يدور موضوعها الرئيسي تحت مسمى )من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد( الذي 
اجهة التحوالت الناجمة عن التغير المناخي يتضمن االستثمار في االقتصاديات الريفية المستدامة والمساهمة في مو 

عطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة.  والنزاعات وا 

هذه الدورة وأن  يكما يسعدني أن أتقدم باسم حكومة جمهورية مصر العربية بالتحية إلى جميع الدول المشاركة ف
ء على الفقر في المناطق الريفية ودعم أصحاب ألشيد بالدور الذى يلعبه الصندوق في القضا المناسبةأنتهز هذه 

 الحيازات الصغيرة على مستوى العالم وتوفير حياة أفضل لألسر الريفية.

أمال كبيرا لماليين البشر  2030يشهد عالمنا اليوم تحديات وفرص كبيرة مؤثرة حيث تمثل أهداف التنمية المستدامة 
يمكن أن ننكر الجهد الذي يقوم به الصندوق من خالل االستثمار  وال ،الذين يعانون من الفقر في جميع أنحاء العالم

وتمكين التحول الشمولي المستدام للمناطق الريفية باإلضافة إلى السياسة الجديدة التي ينتهجها  الريفيينالسكان  يف
في مجال الزراعة يتطلب استثمارات كبيرة  يالمجتمعات الريفية والذ يالصندوق نحو تعزيز القدرة على الصمود ف

 والقطاع الريفي.

ومن هنا البد من التكاتف ووضع آليات نضمن من خاللها مشاركة العناصر الرئيسية سواء في القطاع الخاص 
مواجهه المشكالت في المناطق الريفية، و خلق فرص عمل جديدة مع ضرورة  يوالقطاع الحكومي للقيام بدورهما ف

اة سكان الريف بمن فيهم أصحاب الحيازات الصغيرة والمعدمين وتمكين المرأة الشباب  لتحسين حي ياالستثمار ف
 والشباب والمجموعات المهمشة وضحايا الكوارث والنزاعات.

مجال التنمية الريفية تحت مظلة األمم المتحدة من القيام  يكما يمكن للصندوق بوصفه مؤسسة مالية دولية تعمل ف
المستمر في المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على تطوير القدرة  الشمولي لالستثماربتنفيذ برامج 

 المناطق الفقيرة والسيما لصغار المزارعين.  ياالستثمارية للنساء والرجال في الريف خاصة ف

ات الشك أن الريف في مصر يعاني من بعض التحديات ولعل أهمها علي المستوى المحلي هو التباين بين مقوم
الحياة في الريف و في المدينة واستمرار دوافع الهجرة نحو المدينة حيث توجد فرص أكبر للعمل و توافر وسائل 

 الراحة والخدمات.

لى لفت نظر الحكومات المتعاقبة في مصر إلى االهتمام بأوضاع الريف المصري والعمل على إوقد أدى ذلك  
يمكن  يشأنها تحسين تلك األوضاع واتخاذ العديد من اإلجراءات التإقامة المشروعات التي من  خاللتحسينها من 

 التالي: يحصر بعضها ف

التوسع في مشروعات البنية األساسية وعلي وجه الخصوص تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب  -
  . وشبكات الطرق والصرف الزراعي والصرف الصحي وغيرها في إطار المتاح من االعتمادات المالية

زيادة اإلنتاج الزراعي واتباع أساليب حديثة في الزراعة منها على  ىالتوسع في تقديم الخدمات المساعدة عل -
  . : إدخال نظم الميكنة الحديثة، وتحسين السالالت النباتية والحيوانيةالمثالسبيل 
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  . والقوانين المنظمة لعالقة المالك والمستأجر لألراضي الزراعية التشريعاتإصدار  -

قامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك األراضي الزراعية  - التوسع في مشروعات استصالح األراضي وا 
 مليون فدان(. 1.5)مثل مشروع استصالح   المستصلحة لشباب الخريجين

حضاري مع معوقات التنمية بشكل عام ومعوقات تنمية الريف المصري علي وجه  نظرا ألن مصر في تحدٍ 
  : حلوال فورية وجادة أخذت مصر في تنفيذها اآلن ويأتي علي رأسهاالخصوص فإن ثمة 

وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصري تعتمد على أسس موضوعية الختيار مجموعات البدائل  -
المناسبة لظروف الريف المصري وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة الالزمة لتحقيق التقدم االقتصادي 

 واالجتماعي.

والمعوقات المتعلقة بكيفية االستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة  السلبيات ةجهموا -
 قضية البطالة بين شباب الريف.

حصر الموارد الطبيعية المصرية خاصة بالريف المصري وتقييمها تقييما موضوعيا منطقيا وينطبق ذلك  -
ادر الطاقة مع وضع مخطط واضح لالحتياجات الالزمة على ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومص

 لتنمية الريف المصري.

التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة في مجال تنمية الريف المصري واستغالل  -
 اإلسهامات األجنبية واإلسهامات المحلية في هذا المجال واالعتماد على التنمية بالمشروعات الصغيرة التي

  . تعتمد على الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوي والصناعات الريفية

البشرية في مصر واالهتمام بوسائل التحديث واالستنارة كالتعليم والثقافة والبحث  ىبدء برامج تنمية القو  -
براز قيمة دور المرأة الري فية باعتبارها العلمي حيث يتطلب ذلك إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصري وا 

  . شريكا في صنع التنمية والتقدم

أخيرا فإن تنفيذ المشروعات القومية العمالقة التي تمثل نواة إلعادة رسم خريطة جديدة لمصر والتي تتبناها اآلن  
ى القيادة السياسية الحالية للبالد برئاسة فخامة السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسي ما هي إال محاولة مباشرة وكبر 

خضاعها للتنمية والتعمير على أسس عصرية يتخللها مشروعات كبرى بالمائة   93 القتحام  من مساحة مصر وا 
وهى رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا لشعب   تستهدف في المقام األول إيجاد فرص لالستثمار وفرص للعمل

خضاعها لصالحه ضاق به وادي النيل والدلتا ولم يعد له مخرج إال التوجه نحو الص حراء الستغالل ثرواتها وا 
  . وباالعتماد على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة يبأسلوب علمي وفن
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ستواصل مصر جهودها للمساهمة في تنفيذ برامج لالستثمار في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة 
المناطق الفقيرة والسيما لصغار  يلقدرة على الصمود خاصة فاالستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز ا

ثراء التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص وبعض البلدان  لتحقيقالمزارعين وصوال  أهداف التنمية المستدامة وا 
 والمنظمات الدولية ذات الصلة.

في لبناء الذي يلعبه الصندوق و أود في نهاية كلمتي أن أعرب عن خالص التحية  لرئيس الصندوق على الدور ا
 سياسات الدول نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي. ودفعالعمل على دعم 
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 بيان ممثل دولة أريتريا

هة إلى معالي  أود في مستهل بياني أن ُأعرب عن بالغ امتناني للصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الدعوة الموجَّ
، الذي لم يتمكَّن من المشاركة بسبب مهام أخرى عاجلة، وُيشرفني أن أشارك Arefaine Berheوزير الزراعة، 

بالنيابة عنه في هذه الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق، وهي دورة هامة وجاءت في الوقت 
 المناسب.

العالمية التي ال نزال نعاني منها اليوم. وأعقبتها مؤتمرات  السيد الرئيس، لقد بدأت منذ أمد بعيد األزمات الغذائية
المستوى نظمها الصندوق وِجهات أخرى بمشاركة من منظومة األمم المتحدة. غير أنه على الرغم من  رفيعةقمة 

حسن كل النوايا الحسنة، والجهود والتعهدات التي أعلنت من أجل تغيير مسار األوضاع، لم يطرأ سوى القليل من الت
منذ ذلك الحين. ولذلك، ال يزال أمامنا الكثير مما ينبغي القيام به، ال سيما في البلدان النامية، من أجل تعزيز الُنظم 

 الزراعية، واستئصال الجوع، والحفاظ على األمن الغذائي والتغذوي.
قرة في العادة. وبادرت وتقع إريتريا في جزء من أفريقيا في منطقة الساحل حيث األمطار غير كافية وغير مست

مع الصندوق وجميع منظمات األمم المتحدة ومن خالل سياسة االعتماد على الذات، بجهود كبيرة  بالتعاونإريتريا، 
لصون التربة والمياه، والتشجير، وتسعى، تحقيقًا لهذه الغاية، إلى إدخال نظام ري مستدام في جميع المناطق 

ل البرامج التي تركز على المناخ والري مجرد التزامات ومسؤوليات لتلبية أهداف التنمية الزراعية اإليكولوجية. وال ُتمثِّ 
 ، بل على العكس، باتت ُتشكِّل بصورة متزايدة جزءًا ال يتجزأ من ثقافة إريتريا وحياتها اليومية.2030المستدامة لعام 

ريتريا في التزامها بمعالجة تلك المسألة من خالل تدابير عملية  على الصعيدين الوطني واإلقليمي تنطلق من وا 
برنامج تحديد األهداف، وحدَّدت أهداف تحييد تدهور األراضي على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، 

هو تحييد تدهور األراضي في كل أنحاء البلد من أجل تحقيق المواءمة مع خطة التنمية المستدامة  ذلكوهدفنا من 
 من أهداف التنمية المستدامة(. 15للهدف  3)الغاية  2030لعام 

التي ُنفذت منذ االستقالل والتي ترتبط بالتدابير الهيكلية المشتركة والواسعة النطاق للحفاظ على  األنشطةومن بين 
 95 000هكتار من السدود الترابية، و 153 000هكتار من السدود الحجرية، و 105 000التربة والمياه ما يلي: تشييد 

 مليون متر مكعب من السدود الحاجزة. 6.2من المدرَّجات )تسوية األراضي(، وأكثر من  هكتار
ويرتبط صون التربة والمياه وجمع المياه ارتباطًا مباشرًا بإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية وتحقيق الهدف النهائي 

الزراعة الكثيفة والمتكاملة بحيث يمكننا  لألمن الغذائي والتغذوي. وفي إريتريا، تنصب استراتيجيتنا على مزاولة
نشاء الحواجز من أجل تعزيز  تخصيص معظم األراضي، ال سيما المناطق الموحلة واألشد جفافًا، لغرس األشجار وا 

 قاعدة مواردنا الطبيعية. 
يص ما يناسب األولى تقع على كل بلد في إيالء األولوية العليا لألمن الغذائي والتغذوي وتخص المسؤوليةنرى أن 

من موارد لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية، والقضاء على الجوع، والحفاظ على استقرار أسعار األغذية وتوفيرها بتكلفة 
ميسورة. ومع ذلك، تحتاج أي خطوات ملموسة في سبيل الُمضي ُقدمًا إلى دعم من الصندوق، ومنظمات األمم 

لشركاء. وُندرك عمومًا أن تعزيز الوعي المجتمعي بالمجتمعات المتحدة، والصندوق االئتماني العالمي، وسائر ا
ُمسبَّق لإلنتاجية الزراعية والحد من الفقر والجوع، وتعزيز النمو االقتصادي. ولذلك تُقدِّر  أساسيالريفية شرط 

 حكومة إريتريا كثيرًا الدعم الذي سيقدمه الصندوق في المستقبل. 
يع الحكومات من أجل دعم نجاح تعبئة موارد الصندوق. وُتجدِّد حكومة ومن جانب آخر، ال بد من مساهمة جم

، بمواردها المحدودة، دعمها للصندوق من حين إلى آخر، من أجل تمكينه من تحقيق أهدافه التي نؤمن إريتريا
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ي التجديد جميعًا بأنها ستعود بالخير على كافة البلدان األعضاء، بما فيها إريتريا. واقتصرت مساهمة إريتريا ف
دوالر أمريكي. وأما في التجديد الحادي عشر، ازدادت تلك المساهمة بمقدار  10 000التاسع لموارد الصندوق على 
 دوالر أمريكي. 40 000أربعة أضعاف ووصلت إلى 
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 بيان ممثل جمهورية فيجي

وبكوني بينكم اليوم كتعبير لقد تشرفت بتلقي الدعوة لحضور الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق 
 عن دعم فيجي المستمر لمهمة الصندوق المتمثلة في القضاء على الفقر الريفي.

ذي بدء أن أنقل إلى مجلس المحافظين تحيات فيجي، حكومة وشعبا، وأن أتمنى لهذا المجلس النجاح  بادئدعوني 
 في مداوالته.

لة مع حكومة فيجي، والتي تعود إلى تاريخ انضمام فيجي إلى اسمحوا لي أن اعترف بعالقة الصندوق الودية والطوي
. وعلى الرغم من أن الصندوق قد مول العديد من األنشطة في البالد من خالل منح إقليمية، 1978الصندوق عام 

. وهو مشروع الشراكة الزراعية في 2015إال أن المصادقة على أول استثمار بقرض من الصندوق لفيجي كان عام 
طقة الجبلية من الجزيرة الرئيسية في فيجي، ويتمثل الهدف اإلجمالي للمشروع في الحد من الصعوبات التي المن

تواجهها المجتمعات الريفية النائية، أما هدفه اإلنمائي فهو إشراك المنتجين على نطاق صغير في شراكات أعمال 
 وشراكات زراعية مستدامة في المناطق النائية.

شة إلى الصمود على المدى الطويل": االستثمار في الدخول الريفية المستدامة وهو موضوع موضوع "من الهشا
صلة كبيرة ببالدي. ففيجي، وجزر المحيط الهادي عمومًا تتسم بنظم إيكولوجية  وعلىمؤتمر هذا العام مالئم للغاية 

ة منخفضة الخصوبة، كما تعاني اإليكولوجية الزراعية حيث الترب الظروفهشة وهي تواجه بعضا من أشد تحديات 
المناطق الزراعية من التملح والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة. ويتفاقم هذا األمر بفعل الكوارث الطبيعية، مثل 

 األعاصير المدارية كاإلعصار الذي شهدته ساموا وتونغا مؤخرا.
ش السكان الريفيين الذين يعمل معهم وتقوض هذه الوقائع من آفاق التنمية المستدامة، كما أنها تهدد سبل عي

الصندوق. ويعتبر االستثمار في سبل العيش الريفية محوريا للتطرق لهذه التحديات وضمان تمتع السكان بالقدرة 
 على مواصلة حياة مستدامة.

م العام الماضي، وهي مصرة على اإلبقاء على زخم اتفاق باريس لعا 23وقد حظيت فيجي برئاسة مؤتمر األطراف 
غاز الكربون وتخفيض درجات الحرارة العالمية، مما تم تعزيزه في  انبعاثاتللحد من  الملموسةوالجهود  2015

في مراكش. وبحكم كون فيجي أول رئيسة لمؤتمر األطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية،  22مؤتمر األطراف 
محاربة ارتفاع منسوب مياه البحار، وأحداث الطقس فإننا نضطلع بمسؤولية أن تلعب كل دولة في العالم دورها ل

 المتطرفة، وتغير أنماط الطقس المرتبط بتغير المناخ.
إن التزام بالدي بالصندوق وأنشطته أمر معروف للغاية. ونحن نعتقد بأن الصندوق يفي بدور فريد من نوعه في 

هادي. وكاعتراف منا بالتزامنا هذا، فإنني أرغب بالنسبة لفيجي وبلدان جزر المحيط ال الريفيالتطرق لمشاكل الفقر 
 دوالر أمريكي نيابة عن جمهورية فيجي للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 100 000بأن أعلن تعهدًا بمبلغ 
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  الجمهورية الفرنسية ممثلبيان 

موارد دي عشر للصندوق: انتخاب رئيس جديد والتجديد الحاحدثين كبيرين لالسنة التي انتهت للتو  شهدت
وأساليب الخطوط العريضة للصندوق،  بعمق فيفرصة للتفكير ودائما ما تكون عمليات تجديد الموارد لصندوق. ا

رغبة جماعية لمستقبل تحديد رؤية و  وضععلى  لعمل معاً با. ويسمح انتخاب رئيس جديد في كل مرة وتسييره ،تدخله
 ة.المؤسس
التي لتحديات ل للتصدي بنجاح ئهوأعضا ة لهالمانحالجهات ثقة ممتلئًا ب قبلالمست التطلع إلىالصندوق اآلن  وعلى

 ر للموارد.فترة التجديد الحادي عشطوال وما بعده،  2018عام تواجهه في 
نموذجه المالي والتشغيلي، لمواجهة التحديات الجديدة والمشاركة بشكل كامل في على تعديل  الصندوق حالياً يعمل و 

أولوياته التي أعيد التأكيد عليها لصالح الصندوق اآلن تنفيذ وعلى . 2030عام حتى لتي وضعناها تحقيق األهداف ا
 .همتشغيلو التركيز المتجدد على الشباب  فضاًل عنالمناخ وتمكين المرأة، وتعزيز انخراطه بشأن ، الفقيرة البلدان

ل في تحقيق أثر أكبر على الفقر والجوع في ويسمح تنويع الموارد الذي سيواصل الصندوق االنخراط فيه بإعطاء أم
 يورومليون  200قرض سيادي بقيمة  وال سيما من خالل تقديم قيادياً  دوراً  تؤديفرنسا أن ويسعد  المناطق الريفية.

من  من خالل تقريبهتجاه المتخذ لتعزيز الفعالية والكفاءة التشغيلية للصندوق، ويعطي اال. 2017عام  يف
بشكل أفضل بما الصندوق وأدوات عمليات  لتعديل، وكذلك صرف األموالتنفيذ البرامج و لليل الوقت المستفيدين، وتق

 في تعزيز األثر.األمل  ،عمل فيها أيضايالبلدان التي يناسب 
الصندوق والية  وتعتبرلزراعة. ا في مجالمتعدد األطراف رئيسيًا  اً شريكبالنسبة إلى فرنسا  الصندوقوُيعتبر 
 تهخبر  على ذلكشهد تلمزايا نسبية واضحة كما  من أي وقت مضى، ومصدراً أكثر أهمية ذات و ، مستهدفة
وبالتالي، عليه أن . لديه عمله واإلدارة الداخليةللنهوض بعلى االبتكار  تهوقدر  ته،ومرون ته،وديناميكي ية،القطاع
القضاء على الفقر مجال رائدة في  كجهةرسخ مكانته بين مؤسسات التنمية يو  اً فرقيحقق حيث  عمله كيزتر يواصل 

مع جميع الشركاء، بما في ذلك الجهات أن يعمل الصندوق  وعلىفي المناطق النائية.  وكجهة ابتكار يالريف
وتحول لضمان تنمية  الخاصالمنظمات غير الحكومية أو القطاع أو مع منظمات المزارعين و المانحة األخرى، 

 تتخذ منبين وكاالت األمم المتحدة التي بشكل كبير قع أيضا تعزيز التعاون . ونتو ةالريفي ين في المناطقمستدام
ب في هذا في سياق إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، ونرحّ  وهو ما يكتسي أهمية أكبر، مقرًا لها روما

 ق.رئيس الصندو ل قويالتزام لاالبالصدد 
أكثر و فقرًا البلدان كثر األولوية أل تحقيق فائدة على سبيلوق برامج الصند اهتمامًا كبيرًا بأن تواصل فرنساتهتم و 

ويجب أن يظل المبدأ جديد لتخصيص الموارد. النظام الاألولوية من خالل هذه ز يتعز ب، وبالتالي ترحب ضعفاً الناس 
ترّكز على الرئيسي لعمل الصندوق هو التضامن. ويعتبر الصندوق رمزًا للمساعدة اإلنمائية التي تتسم بالكفاءة و 

 أكثر البلدان والناس احتياجًا.
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لحفاظ على التقدم المحرز على مدى عدة عقود في مجال التنمية ال يتمثل في اتحديا كبيرا،  اليومنواجه  إنناف
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، و تعزيز التنمية المستدامة والشاملة.  لمواصلة، ولكن أيضا فحسب ومكافحة الفقر

ألن  نظراً  ،التي تحافظ عليهوالمؤسسات  العمل المتعدد األطرافدعم علينا أن نغير مؤكد،  عالمي سياقفي 
من هذه الحلول  االمساهمة في الصندوق جزءوتعد لتنسيق. جماعية وال غنى عن اإال أن تكون الحلول ال يمكن 

 ة.الجماعي
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 ممثل جمهورية الغابونبيان 

هذه الدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية  أن أحضر الحقيقيإنه لمن دواعي سروري 
في هذه السنة الجديدة أقدم إليكم أطيب التمنيات  أود أنحكومة غابون، التي أتشرف بتمثيلها اليوم،  وباسم الزراعية.

 تحقيق أهدافنا المشتركة.في  نجاحسنة مليئة بالكون تأتمنى أن و . 2018

أي ، أكثر من يةجمهورية الغابونالحكومة تعتزم ، الجمهوريةو أونديمبا، رئيس غعلي بون ة السيدفخاموتحت قيادة 
 .كبيرة قيمة مضافة وذاتفرص عمل  تستحدث ، جعل غابون قوة زراعيةوقت مضى

الهشاشة إلى الصمود طويل األمد: الصندوق، "من  محافظيموضوع الدورة الحادية واألربعين لمجلس  ويحثنا
 .العمل على عدة مجاالت"، على ثمار في االقتصادات الريفية المستدامةاالست

 التي تسهمو  ،األغذية ذات اإلمكانات السوقيةتنمية سالسل القيمة الخاصة بالزراعة األسرية، و  تنشيطالحاجة إلى ف
ر ذات صلة في كلها عناص ،واالكتفاء الذاتي الغذائي لبلدي ،األمن الغذائي والتغذوي لسكان الريف تحقيق في

 لحد من الفقر.ل السياق الحالي

وأنا مقتنعة أيضًا بأن الجهود التي بذلها الصندوق في السنوات األخيرة من خالل تنفيذ المرحلة األولى من مشروع 
 التنمية الزراعية والريفية في بلدي تعزز قدرة المناطق الريفية على الصمود.

سالسل على زيادة اإلنتاج والمبيعات في لمشروع التنمية الزراعية والريفية ابي اإليج األثرر النتائج ظهِ عام، تُ  بشكلو 
ألسر المستهدفة في ل ، وكذلك على تحسين الظروف المعيشيةالتجاريل األسر واإلنتاج و دخو المستهدفة، القيمة 

 منطقة التدخل.

منظمة مزارعين في عام  14من  ،2017-2014أكثر من الضعف خالل الفترة بعدد منظمات المزارعين  زاد، وهكذا
 تمنظمة. وزاد 18 يعني نتيجة إيجابية تتمثل في إنشاء، مما 2017منظمة مزارعين في عام  32إلى  2014

 3 952.5 إلى اً ار هكت 1 463.5 من 2017-2010المزروعة بأكثر من الضعف خالل الفترة  اإلجمالية المساحة
 820.73 إلى دوالرًا أمريكياً  477.45 من السنوي الدخلزيادة في متوسط  أدت هذه الزيادة في اإلنتاج إلىو . اً هكتار 

 .في المائة 72 قدرها زيادة أي، 2014و 2010 عامي بين دوالرًا أمريكياً 

في حياتها.  تحسناً  في المائة تقريباً  77.1، شهدت نسبة 2017المشروع في عام استفادت من أسرة  1 290بين من و 
 وكذلك، 2017في عام في المائة  21.7إلى  2010في المائة في عام  26تغذية المزمن من سوء المعدل انخفض و 

أود  ،ولهذا .2017في المائة في عام  5.7إلى  2010في المائة في عام  7.4من  انخفضسوء التغذية الحاد، الذي 
آفاق مشرقة في بم تبشر كل هذه األرقافالمشترك.  الهدفلتحقيق هذا الذي ال يدخر أي جهد أن أشكر الصندوق 

مقاطعات ويبلغ عدد ثالث  ستغطي الثانية من مشروع التنمية الزراعية والريفية التيالمرحلة إلعداد الواقع 
 ،الجنسنوع ) بشأن التأهيل من خالل معايير واضحة وال سيما األكثر فقراً مستفيد،  16 000المستفيدين منها 

 .(وما إلى ذلكدرجة الضعف/التهميش، و ، ةيوالحالة االجتماعية واالقتصاد ،والعمر

لسياسات اتحسين بيئة  (1: )تحقيق ما يلي إلىأساسا هذه المرحلة الثانية من المشروع تهدف  وكما تعلمون، فإن
لوضع السياسات وتنفيذها من خالل نظام فعال ومستدام  ةوالخاص ةالعام اتالزراعية بهدف زيادة االستثمار 

سالسل القيمة الزراعية الرعوية الشباب في من قبل نشطة االقتصادية وريادة األعمال تعزيز األ (2ورصدها؛ )
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إلى بالضرورة  وسيؤدي ذلكالثالث.  مقاطعات التدخلل واألمن الغذائي والتغذية في و تحسين الدخالواعدة بهدف 
 هذه الدورة.بما يتماشى مع موضوع في البلد على الصمود وزيادة استدامتها، الزراعة  زيادة قدرة

 تطويرتحقيق أهداف من أجل بلدي لاالقتصادي  التنشيطوقد تم اختيار القطاع الزراعي كأولوية في خطة 
 اإلمكانات الزراعية واألمن الغذائي والتغذوي.

مشروع التنمية مواصلة المرحلة الثانية من  خاللعلى الصندوق من  االعتمادفي  أن نستمرولهذا السبب، نأمل 
استحداث أسرة، والمساهمة في  7 300و مستفيد، 16 000، والتي تهدف إلى الوصول إلى أكثر من والريفية الزراعية

بما  ،اإلنتاج المهن القائمة عند بداية ونهاية عملياترسمية للشباب في الشركات من ال 250وظيفة، وتعزيز  2 700
حوكمة سالسل القيمة أن يسمح حة في تعزيز مشاركة جميع فئات أصحاب المصلمن شأن في ذلك الخدمات. و 

 .الحالي موضوعال، بما يتماشى مع هشاشةاألكثر  ينوصول إلى المزارعين الريفيبال

متعددة  عمالاألدعم على  جانب الصندوقبالعمل إلى التزام غابون ب للتذكير اً مناسبًا هذا المنتدى مكان ويعدّ 
 من الفقر في المناطق الريفية. في سعيه إلى الحد ،في جميع أنحاء العالم ،األوجه

دوالر أمريكي، وهو  600 000ولدعم هذه الجهود، تبلغ مساهمة غابون في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 
 المساهمة السابقة.مقارنة بفي المائة  54 قدرهاما يمثل زيادة 

 اقتصادينظام إيكولوجي عزيز إنشاء ستسمح بت سنسعى إلى تحقيقهاال أشك للحظة في أن األهداف المشتركة التي و 
 تعزيز الزراعة األسرية وتحسين الظروف المعيشية لسكان الريف بطريقة مستدامة. عن طريق يريف
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 بيان ممثل جمهورية ألمانيا االتحادية

ترى خال من الجوع في المناطق الريفية يتطلب منا تشجيع الشباب وتمكينهم من أداء دور حاسم. و  عالمإن إيجاد 
مليون شاب القوة العاملة من اآلن وحتى  440ألمانيا أن ذلك ينطبق بصفة خاصة على أفريقيا التي سيدخل فيها 

، ومعظمهم يعيشون في المناطق الريفية. ونحن مقتنعون كذلك بأن ضمان تهيئة فرص أفضل للشباب 2030عام 
 ضروري للحد من الهجرة القسرية.

في هذا االتجاه، جعلت ألمانيا عمالة الشباب الريفي وانعدام األمن الغذائي موضوعًا ولكي نبني شراكات قوية للعمل 
. وحملت ألمانيا راية الدفاع عن مبادرة "دعم الجيل 2017رئاستها لمجموعة العشرين في عام  مواضيعمهمًا من 

 1.1المتوقع أن تساهم في تهيئة  القادم في التنمية الريفية والزراعة واألمن الغذائي في البلدان النامية" التي من
 5، فضاًل عن توفير برامج لتنمية المهارات االبتكارية لما ال يقل عن 2022مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 

 ماليين شاب خالل السنوات الخمس المقبلة.

مضافرة الجهود كي  وأود اغتنام هذه الفرصة كي ُأعرب عن امتناني لرئيس الصندوق أنغبو ولإلدارة والموظفين على
التي أطلقتها مجموعة العشرين. وساهمت بصفة خاصة دراسة "عمالة الشباب الريفي  المبادرةتكلل بالنجاح هذه 

 وابتكاراتهم" التي أجراها الصندوق باالشتراك مع البنك الدولي بدور قيم للغاية في حشد الدعم وتعزيز العمل داخل

. وفي إطار متابعة هذا الموضوع، فإن ألمانيا يسّرها أن تُقدِّم الدعم إلى تقرير فريق العمل التابع لمجموعة العشرين
الذي سيوفر مزيدًا من التوجيه والخبرة بشأن المجاالت الرئيسية لتعزيز  2019الصندوق عن التنمية الريفية لعام 

 عمالة شباب الريف.

ندوق الرئيسية المتمثلة في االستثمار في ونالحظ بسرور أن مجموعة العشرين قد سلطت الضوء على مهمة الص
الحيازات الصغيرة والمشروعات الريفية الصغرى والصغيرة، وأكدت كذلك العائد  أصحابالسكان الريفيين والمزارعين 

الكبير الذي تحققه استثمارات الصندوق لتلبية احتياجات السكان الريفيين، وبخاصة فيما يتعلق بشباب الريف. وتؤيد 
تمامًا هذه الرؤية وتتفق معها. وُنرِّحب باالعتراف بعمالة شباب الريف كمحور تركيز جديد في تقرير التجديد  ألمانيا

الحادي عشر لموارد الصندوق. وما لم تكن هناك رؤى واقعية وجاذبة للشباب في المناطق الريفية، ستزداد الهجرة 
ريفية مستدامة. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الوثيقة  نحو المناطق الحضرية وعبر الحدود، وسيتعذر تحقيق تنمية

 وتوسيعها مع الصندوق في هذا الموضوع.

وتلتزم ألمانيا، وستظل ملتزمة، التزامًا راسخًا حيال الصندوق وبرامجه التي تتفق مع أولويات سياساتنا بصفة عامة 
صندوق التزامًا قويًا بأداء دور بارز في تحقيق ومع خطة مارشال مع أفريقيا بصفة خاصة. وُنرحِّب كثيرًا بالتزام ال

، ونرى أن التنمية الريفية الناجحة، واالستفادة من مفهوم تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة وتمكين 2030خطة عام 
النساء والفتيات، أيضًا كرائدات أعمال، هو السبيل لتحقيق تنمية قادرة على الصمود، والستئصال الفقر وتحقيق 

 الغذائي. ولذلك فإن مهمة الصندوق حاسمة األهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.األمن 
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وما يهمنا بصفة خاصة هو ذلك القدر الكبير من االلتزام من جانب الصندوق بمعالجة تغيُّر المناخ وتعزيز القدرة 
م التصدي لتغيُّر المناخ. ولذلك على الصمود. وال سبيل إلى القضاء على الفقر وانعدام األمن الغذائي ما لم يت

عه على مواصلة تنفيذ جدول  نجازاته في تحقيق التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وُنشجِّ نعترف بالتزام الصندوق القوي وا 
صرار.  أعمال تعميم موضوع المناخ بعزم وا 

طموح بكل ما تعنيه الكلمة  وُترحِّب ألمانيا كثيرًا بمحتوى تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وهو تقرير
هًا بدقة نحو تحقيق النتائج بما يكفل أن الصندوق يمكنه  من معنى، بل وُيرسي كذلك نموذج عمل ُمحكمًا وموجَّ

 والجوع حتى في السياقات الهشة. الريفيتحقيق أثر أكبر ومستدام في الحد من الفقر 

في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ التي  وكما ُأعلن في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف
مليون يورو لمواصلة دعم أنشطة الصندوق المرتبطة بالمناخ  20عقدت في بون، تعهدت ألمانيا بالمساهمة بمبلغ 

راكتنا من خالل مساهمة تكميلية غير مقيَّدة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وأود أيضًا أن أشير إلى ش
وترتبط بتمويل مشترك لعدة مشروعات. وأخيرًا وليس آخرًا،  2016االستراتيجية مع الصندوق التي انطلقت في عام 

أود اإلشارة إلى التزامنا كشريك في سياق إطار االقتراض السيادي لتأكيد هذه األواصر الوثيقة. ويجري حاليًا بحث 
 مصرف التنمية األلماني. خيار تقديم قرض سيادي إضافي إلى الصندوق من

الصندوق لهذا العام تمامًا األعمال الهائلة التي اضطلع بها الصندوق خالل  محافظيويعكس جدول أعمال مجلس 
 السنة األخيرة من أجل تحسين حياة الفقراء في المناطق الريفية.

التي أجريت في أكتوبر/تشرين  وبالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي تعتري تشكيل حكومة عقب االنتخابات العامة
في وضع يمكنها من التعهد بمساهمتها األساسية في التجديد الحادي عشر  ألمانيااألول من السنة الماضية، لم تكن 

 لموارد الصندوق. بيد أننا نتوقَّع مساهمة أساسية قوية في الوقت المناسب حالما تتقلَّد حكومة جديدة مهام منصبها.

دارته وموظفيه على دفع اإلصالح كي يغدو الصندوق أكبر وأود توجيه خالص  الشكر إلى رئيس الصندوق أنغبو وا 
 وأفضل وأكثر ذكاًء. وألمانيا على أهبة االستعداد للمشاركة بهمة مع الصندوق صوب تحقيق هذا الهدف.
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 بيان ممثل جمهورية غانا

، وشعب غانا. Nana Addo Dankwa Akufo-Addoجئت إليكم بتحيات رئيس جمهورية غانا، فخامة الرئيس 
وبالفعل، فإن الصندوق مستمر في لعب دور رئيسي في تنمية الزراعة في غانا بشراكة قوية تطورت على مدى 

، وهو المكتب 2009األمر الذي يتضح من خالل التأسيس لمكتب قطري في البالد منذ عام . الثالثين سنة الماضية
 الذي يشرف على توغو أيضا.

االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة هو السبيل لتحويل الدول والمجتمعات الهشة إلى مجتمعات ودول  إن
الذي يمثل جداول أعمال البلدان على مدى العقود. لقد بنينا مؤسسات  األمرتتمتع بالصمود بصورة مستدامة، وهو 

قليمية ووطنية للسعي لتحقيق جدول األعمال هذا. كما صممنا ونفذنا المشروعات في هذه الدول الهشة  عالمية، وا 
 وفي االقتصادات الريفية على مدى عقود، ولكن التقدم المحرز كان أبطأ مما هو متوقع.

إن مجتمعاتنا الريفية، التي تعتمد إلى حد كبير على الموارد الطبيعية، هي محور الهشاشة وعدم القدرة على 
أسباب استمرار الهشاشة ومحدودية النجاح في تحقيق الصمود على المدى الوصول إلى الصمود طويل األمد. و 

الطويل معروفة جدا. فانعدام األمن في بعض الدول والمجتمعات، وآثار تغير المناخ، ورداءة البنى التحتية، وعدم 
 فعالية المؤسسات هي بعض األمور على سبيل المثال ال الحصر.

المي، واإلقليمي والوطني، السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والتطرق لقد صممنا ونفذنا على المستوى الع
التقدم المحدود الذي أحرزناه في تحقيق رفاهية السكان في الدول  أسبابلمعظم التحديات التي نعتقد أنها 

لسنة الثانية من تنفيذ والمجتمعات الهشة. وقد نفذنا األهداف اإلنمائية لأللفية على مدى عشر سنوات، ونحن في ا
 ألهداف التنمية المستدامة. 2030خطة 

يحدد اإلجراءات األكثر طموحا لتسريع النمو. وال يمكن لنا أن ننتظر عقدا آخر  الدورةإن الموضوع المختار لهذه 
غذائية، لتغيير سبل عيش السكان الذي يعانون من الهشاشة. إننا نمتلك بالفعل ما يكفي من السياسات والبرامج ال

 ولكن يتوجب علينا ترجمتها إلى أعمال. ولكن كيف يمكن لنا القيام بذلك؟

بالعمل، اعترفت الحكومة  Nana Akufo-Addo، عندما بدأت حكومة فخامة الرئيس، 2017في يناير/كانون الثاني 
جه لتحويل المشهد الريفي طاغية، ستستمر في كونها مرساة اقتصاد البالد. والتو  بصورةالجديدة بأن الزراعة الريفية 

في البالد بأسلوب مستدام من خالل خلق اقتصادي ريفي أكثر تنوعا، وأفضل اندماجا وأكثر حداثة لتحسين 
مستويات العيش والرفاهية، هو ما قررنا أنه هام لخلق الفرص االقتصادية واالجتماعية للشباب على وجه 

 الخصوص.

في خلق صمود المجتمعات الريفية، واالستفادة مما ينجح بالنسبة لهم ومما وأما األولوية اآلنية للحكومة فتمثلت 
 يؤدي بدوره إلى التركيز على الشباب، وأكثرهم ال يتمتع بفرص العمالة المجزية.
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وبتلك الروح القائلة بأنه ال يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك، أطلقت الحكومة "حملة الزراعة ألغراض الغذاء وفرص 
. ويكمن في جوهر هذا المشروع خلق فرص العمل من خالل تحسين الوصول إلى المدخالت 2017 العمل" عام

وظيفة عمل من  745 000، خلقنا حوالي 2017وخدمات اإلرشاد واألسواق. ومن خالل مشروع ريادي نفذ عام 
تهداف مائتي ألف مزارع . وتم اسالصويا والخضرواتو  والذرة الرفيعةالذرة خالل األنشطة اإلضافية إلنتاج األرز و 

وجود دالئل على النجاح، ستوسع حكومة بالدي نطاق هذا  ومع( بصورة مباشرة في السنة األولى. 200 000)
لى ماليين المزارعين في السنوات الالحقة. 2018شخص عام  500 000البرنامج للوصول إلى حوالي   ، وا 

فية مما تقوم به حكومة بالدي، الجهود الرامية إلى إيجاد ومن بين التدخالت ذات الصلة لتحويل االقتصادات الري
صناعات ريفية في ظل مبادرة "مقاطعة واحدة ومصنع واحد" حيث يتم تصميم حزم التحفيز الجتذاب االستثمارات 

الريفية. وفي مجال جعل المياه متوفرة للمزارعين أصحاب الحيازات  الزراعيةمن القطاع الخاص إلى الصناعات 
رة لتمكينهم من ممارسة الزراعة على مدار العام، بدأت حكومة بالدي بمبادرة "قرية واحدة سد واحد" التي الصغي

هكتار. وللترويج للوصول إلى األسواق، سيتم إنشاء  500 2بئرا وسدا صغيرا لري أكثر من  570ستتيح ما مجموعه 
طنا متريا من القدرة التخزينية  182 000والي مستودعا لتوفير ح 102مستودعا جديدا كما ستتم إعادة إعمار  80

للحبوب. كما ستستمر الحكومة أيضا في االستثمار في الطرقات لتعزيز الوصول إلى األسواق لصالح المجتمعات 
 الريفية.

تعبئة واالستفادة من الموارد لجعل مشروعاتنا تحقق الدعوني أركز على المؤسسات الضعيفة واألسلوب الرديء في 
التي نواجهها لتنفيذ برامجنا الجديدة. وللتطرق لهذه التحديات، فقد بادرنا  التحدياتها المرجوة منها. تلك هي أهداف

 بعملية لمواءمة تنسيق أفضل للمشروعات لضمان الكفاءة والفعالية في تنفيذ البرامج.

الموارد المحدودة المتاحة  لقد ناشدنا شركاءنا اإلنمائيين إلرساء شراكات فعالة مع الحكومة من خالل تطبيق
سبيل المثال، لقد انخرطنا باستمرار مع الصندوق لضمان مواءمة  وعلىكأولويات أساسية بأسلوب متسق ومنسق. 

 أهداف شراكاتنا مع األولويات الوطنية في قطاع الزراعة والتنمية الريفية.

كنا نتحلى بالتركيز والعزيمة وااللتزام على إن تحقيق الصمود على المدى الطويل أمر يمكن الوصول إليه، إذا ما 
، لتنفيذ السياسات والبرامج التي وضعناها ألنفسنا. يتوجب علينا أن نعيد التفكير والوطنيالمستوى العالمي واإلقليمي 

 بأولويات إعالن باريس للملكية، واالتساق، والمواءمة، واإلدارة ألغراض النتائج والمساءلة المتبادلة. وضمان أن
 تكون هذه األركان أساس القيادة، والكفاءة والمساءلة التي تدفع بنا إلحراز نتائج أفضل.
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 ممثل جمهورية غينيا بيان

هذا المجلس  ألقي كلمة أمامجمهورية غينيا، أن الممثل لإنه لشرف عظيم لي، بصفتي نائب محافظ الصندوق 
 .المحافظينس الموقر بمناسبة انعقاد الدورة الحادية واألربعين لمجل

له كل  أن أتمنىو  الرائع، على انتخابه Hans Hoogeveen، أود أن أهنئ رئيس مجلسنا، السفير وفي البداية
 .في مهامه النجاح

 على العمل الجيد الذي قام به منذ انتخابه رئيسا لمؤسستنا. جيلبير أنغبوتهاني لرئيس الصندوق السيد الكما أجدد 

أحد الشركاء الرئيسيين يعد ون بين حكومة غينيا، التي أتشرف بتمثيلها، والصندوق الذي ب بالتعاوأود هنا أن أرحّ 
مواصلة تعاوننا المثالي في مكافحة الفقر في ل الممتاز عملنا المشتركللتنمية الريفية في بلدي. وأود أن أؤكد 

 المناطق الريفية.

تحسين إنتاجية الزراعة  بهدفغار المزارعين في غينيا منذ بداية الثمانينات، التزم الصندوق باستمرار بمساعدة صف
 ل المزارعين.و زيادة دخ يسهم فيوقدرتها التنافسية، مما 

من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد: االستثمار في االقتصادات الريفية "وهو ، لدورتناإن أهمية الموضوع الرئيسي 
تتطلب تعزيز  ، فإن هذه المسائلالواقعفي اعية المستدامة. و التنمية الزر  مسائلفرصة لمناقشة  تمثل"، المستدامة

بشكل أفضل للتحديات االقتصادية واالجتماعية والمناخية الجديدة التي  التصدي، من أجل اتقدرات تعبئة االستثمار 
 ال سيما في المناطق الريفية.و النمو الزراعي،  تعترض

يفية والقطاع الخاص وشركاء التنمية دورا هاما في ديناميات الجهات الفاعلة الر تؤدي هذه التحديات، وللتصدي ل
 الزراعة التجارية. وتنمية األسريةتحول الزراعة 

تأمين ولهذا السبب، ينبغي تشجيع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على تعبئة الموارد واستكشاف مصادر بديلة ل
 .للمشروعاتآليات التمويل المشترك 

 التجديدالدول األعضاء على زيادة مساهماتها في موارد الصندوق خالل فيه شجع الذي نا هذا هو المكان أيضو 
في الصغيرة للمشروعات الزراعية تحسين دعم حكوماتنا  لمواصلة 2021-2019ثالث لفترة السنوات الالحادي عشر 

 .بلداننا

 لتجديد العاشر لموارد الصندوقا أمريكي فيدوالر  85 000غينيا مساهمتها المتواضعة من  ستزيدوبالتالي، 
 (.2021-2019أمريكي في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )دوالر  100 000( إلى 2016-2018)

المتطلبات الجديدة للتنمية الزراعية المستدامة، ستواصل حكومتي التركيز على تعزيز شراكتها مع وفيما يتعلق ب
 الصندوق.

تيجيتنا حول الشواغل الرئيسية ألصحاب المصلحة في المناطق الريفية، تهدف بناء استرا العمل علىمن خالل و 
الصغيرة، لضمان األمن الغذائي للمشروعات الزراعية تعزيز الدعم المباشر إلى التنمية الزراعية في غينيا  ةسياس

كما هو الحال  ،ريفيةال الذي يرتبط ارتباطا قويا بالمناطقلحد من الفقر او  المنتجين الزراعيينل صغار و وزيادة دخ
 معظم البلدان النامية.في 
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هشاشة عموما، يعانون من السكان الريف، الذين  عيشأنه من الضروري تعزيز سبل  خلصنا إلى، هذه العمليةفي و 
إلنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية. ويأخذ هذا الخيار في الحسبان المواتية لزيادة امن خالل تهيئة الظروف 

 تنمية سالسلرة تحسين البنية التحتية الريفية وقدرات وصول صغار المزارعين إلى األسواق، فضال عن بالضرو 
 لخلق فرص العمل والدخل. امصدر التي تمثل القيمة، 

المبادرة الحالية لرئيس جمهورية غينيا الزراعة في تضع في سياق االقتصاد الزراعي الناشئ والحديث والمستدام، و 
والتصديرية المدرة للدخل والخاصة بالصناعات الزراعية  التي تنعكس في تنشيط سالسل القيمةت، األولويا مركز
 .وغيرها والمانجو ،واألناناس ،وزيت النخيل ،والكاكاو البن،و  ،والكاجو ،والذرة ،األرز :مثل

يمثل لقطاع الزراعي امساندة الجهات الفاعلة في مشروع  أنالنظام الزراعي الغيني  في اليوميبدو من الواضح و 
 نموذجا لإللهام.

تحديد وتخطيط وتنفيذ األنشطة التي تسمح فيما يتعلق بيتميز أسلوب تدخله بتمكين صغار المنتجين ومنظماتهم ف
 التنمية في بيئاتهم الخاصة.التي تواجه قيود بالتغلب على ال

الدروس المستفادة  يستند إلىواألسواق، الذي  القدرة على الصمودة و يوباإلضافة إلى ذلك، فإن مشروع الزراعة األسر 
 والذي يجري إعداده حاليا، سيسمح بالتأكيد بتوطيدسابقة مولها الصندوق وجهات مانحة أخرى،  مشروعاتمن تنفيذ 
 القيمة. سالسلنهج إطار في  باألسواقالروابط 

 مما يسمحعي في المناطق الريفية تسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تشجيع التصنيع الزراويمر 
 ،والصحة ،والمياه ،والكهرباء ،المنتجين من حيث فرص العمل وخلق القيمة المضافة في بيئة الئقة )اإلسكانبدعم 

 (.، وما إلى ذلكوالبنية التحتية االقتصادية

االقتصادات  ان ذاتالبلدتعزيز التعاون في القطاع الزراعي، مع ي مدفوعا بيجب أن يكون هذا التحول الريفو 
الذي تتمثل مهمته في الصندوق  ومنها ،مع المؤسسات المالية الدوليةو  -التعاون بين بلدان الجنوب  مثل -الناشئة 

 الستثمار في سكان الريف.ا

تحقيق التنمية المستدامة الرامية إلى الريفية في المناطق ومن الواضح أن مجموعة األنشطة االجتماعية واالقتصادية 
ظواهر مثل الصدمات في ؤدي إلى انخفاض كبير ستالشركاء الماليين والقطاع الخاص و  الحكومةمشاركة ب

 هجرة الشباب.الطبيعية، و وندرة الموارد  ،االقتصادية
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 الخمسة بالنيابة عن بلدان الشمال األوروبي آيسلنداجمهورية بيان ممثل 

ن بلدان الشمال األوروبي وهي: الدانمارك، فنلندا والنرويج، إليكم بالنيابة عن خمسة بلدان م أتحدثيشرفني أن 
 والسويد وبلدي آيسلندا.

أن أرحب بالرئيس أنغبو، في أول مجلس للمحافظين يحضره بصفته رئيسا للمنظمة. فحضوره  أوالاسمحوا لي 
عشر للموارد، عالوة على القوي، ورؤيته االستراتيجية وجهوده التي ال تعرف الكلل لضمان التمويل للتجديد الحادي 

 التزامه بأخذ الشباب بعين الحسبان بصورة أفضل في عمل الصندوق، كلها أمور موضع تقدير من قبل الجميع.
يركز موضوع مجلس المحافظين هذا على التحرر من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد. وتبدو أهمية هذا 

الذي يشهد زيادة في عدد أولئك الذين يعانون  2003نذ عام العام األول م 2017الموضوع جلية في ضوء كون عام 
 التغذية المزمن. ونقصمن انعدام األمن الغذائي 

 أن أذكر بعض وجهات نظر بلدان الشمال األوروبي فيما يتعلق بعمل الصندوق. المرحلةاسمحوا في هذه 
تدامة، وبخاصة لجهة استئصال الفقر الصندوق في موقع جيد لدعم الدول الشركاء في تنفيذ أهداف التنمية المس

والجوع. إذ أن الصندوق يتمتع بتركيز جيد على مساعدة أشد الناس فقرا في المناطق الريفية، وهو يؤثر بصورة 
إيجابية على وضع الشباب إليجاد سبل عيش مستدامة ذات معنى. إننا نرحب باالتفاق الذي تم التوصل إليه لزيادة 

بالمائة. ومن شأن ذلك أن يعزز انخراط الصندوق حيث تشتد الحاجة إليه، مع  90ا بما يعادل دعم البلدان األشد فقر 
 االعتراف بالنية باالنخراط أيضا مع البلدان التي تتسم باقتصادات أقوى.

أنه،  األوروبي تدعم جهود الالمركزية الجارية الرامية إلى زيادة كل من كفاءة وفعالية المنظمة. إال الشمالإن بلدان 
موارد الصندوق، فإننا نحذر من نشر مواردنا بصورة سطحية للغاية ونفضل عوضا عن ذلك تعزيز  لمحدوديةونظرا 

وتقوية قدرات المكاتب القطرية الموجودة حاليا. كذلك يتوجب على الالمركزية أيضا أن تنفذ يدا بيد مع إصالح 
التنظيم والالمركزية غالبا ما يتمان بتكلفة معتبرة، بما في ذلك  القطاع اإلنمائي في األمم المتحدة. وبإدراك أن إعادة

بالنسبة للموظفين الذين هم بحاجة ألن يكونوا جيدي التحفيز واألداء. فإننا نتطلع لمعلومات أفضل عن جميع 
 جوانب عمليات اإلصالح الجارية.

يم التمايز بين الجنسين في برامجه. ونحن وفي حديثنا أمامكم قبل عام، قدرنا التقدم الذي أحرزه الصندوق في تعم
أن يغدو أكثر تحوال من ناحية التمايز بين الجنسين في جميع أنشطته بهدف تمكين النساء  علىنشجع الصندوق 

الريفيات والشابات الريفيات. وال بد من تخصيص المزيد من الموارد المالية للعمل على قضية التمايز بين الجنسين. 
أن تكون مبادئ المساواة أمرا يمكن تعلمه في انخراط الصندوق في البلدان، عالوة على المنظمة كما ال بد من 

 نفسها.
تؤكد خطة أهداف التنمية المستدامة مجددا على مسؤوليات جميع الدول باحترام وحماية حقوق اإلنسان والترويج 

ء والشابات واتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق . ونود أن يبقي الصندوق على تركيزه القوي على تحسين وضع النسااله
نهج يستند إلى حقوق اإلنسان في جميع عملياته، بحيث يتمحور حول هدف جعل الحق في الحصول على الغذاء 

المساواة، وعدم التحيز والمشاركة والشمولية، والمساءلة والشفافية بصورة منتظمة  إدماجأمرا واقعا. كما ال بد من 
جميع مراحل دورة المشروعات. كذلك فإننا نشجع الصندوق أيضا على االستمرار في عمله  كمبادئ شاملة في

 لتحسين وضع المجموعات الضعيفة، مثل السكان األصليين.
وترحب بلدان الشمال األوروبي بالدور الرائد الذي يلعبه الصندوق في إدماج تغير المناخ وآثاره على األمن الغذائي 

المعززة المتجذرة في اإلطار الخاص بفترة التجديد الحادي عشر للموارد جميعها  لطموحاتافي برامجه. وتعتبر 
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خطوات هامة في هذا االتجاه وهي تحظى بترحيبنا الحار. إننا نتطلع اآلن لرؤية هذه الطموحات وهي تتحول إلى 
طوات التالية تعميما أعمق إجراءات قوية، ولتلقيها المزيد من التعزيز مع مضينا قدما. ويتوجب أن تتضمن الخ

لقضايا المناخ ومستويات أعلى من التمويل المكرس للقضايا المناخية، عالوة على تعزيز المنهجيات الخاصة 
بالقياس واإلبالغ عن النتائج واألثر، التي من شأنها أن تزود الشركاء بالمعلومات وأن تلهمهم على جميع 

 المستويات.
ام يتعلق بمنظومة األمم المتحدة الخاضعة حاليا لإلصالح، فإننا نرحب باستالم أي أنه هناك التز  وحيثوأخيرا، 

معلومات عن كيف يرى الصندوق نفسه في ضوء اإلصالحات التي تعهد بها األمين العام لألمم المتحدة، وكيف 
 سيتطرق لها.
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 الهندجمهورية بيان ممثل 

 حادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق.إنني سعيد للغاية ألن أمثل الهند في الدورة ال
 1وال بد لي من أن أهنئ السيد جيلبير أنغبو، الرئيس الجديد للمجلس التنفيذي الذي تولى مهام رئيس الصندوق في 

، منظمة العمل الدولية. والسيد أنغبو يملك خبرة واسعة في العمل مع وكاالت األمم المتحدة مثل 2017أبريل/نيسان 
. ومن شأن نهج السيد أنغبو المقنع والتعاوني أن يقود الصندوق إلى قمم جديدة من ألمم المتحدة اإلنمائيبرنامج او 

 النجاح. مع أفضل تمنياتي للسيد أنغبو.
أود أن أشكر الرئيس أنغبو وموظفيه على تنظيم هذه الدورة وعلى الفرصة التي تتيحها لنا جميعا للتداول بشأن 

 ".الصمود طويل األمد: االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة من الهشاشة إلى"موضوع 
ني أقّدر مساهمة   في القضاء على الفقر والجوع الريفيين حول العالم.  الصندوقوا 

مليار دوالر أمريكي في فترة التجديد العاشر لموارد  3.2ومنحه من  قروضهويعتزم الصندوق اآلن أن يزيد برنامج 
-2019مليار دوالر أمريكي في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ) 3.5( إلى 2018-2016الصندوق )

(. وتشكل هذه الزيادة في البرنامج، في وجه التحديات التي نواجهها في كل مكان على موارد الشركاء 2021
امة التي وضعت في خطة اإلنمائيين، حجما جيدا وسوف تساهم بالتأكيد بنصيبها في تحقيق أهداف التنمية المستد

 للتنمية المستدامة. 2030عام 
حول العالم ما زالوا يعيشون في أوضاع تتسم بالضعف والهشاشة لجهة القدرات  السكانونحن نعلم أن ماليين 
ة، والتي تقوض عنيفال الصراعاتعدم االستقرار االجتماعي والسياسي، فضال عن حدوث المؤسسية المنخفضة، و 

 مستدامة وتهدد سبل عيش السكان الريفيين الذين يعمل الصندوق معهم.فرص التنمية ال
ببذل جهود جيدة لمعالجة التحديات التي تواجه النساء والفتيات في األوضاع التي تعاني من  الصندوقيقوم 

 .الريفياتالضعف والصراع وفي مجال تمكين النساء 
أن يتقدم لالستثمار في  . وال بد للصندوق منالجتماعيةالبطالة بين الشباب هي سبب رئيسي للكثير من الشرور ا

 من يينسكان الريفالفي إخراج  هامدور ، وال سيما شباب الريف. وللصندوق الشباب مشاكلالتي تعالج  القطاعات
، . ويسعدني أن أقول بأن الصندوق يتخذ خطوات عديدة لتعزيز القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيينالفقر والجوع دائرة

 وربطهم باألسواق، وتعزيز االستدامة البيئية لمشاريعهم االقتصادية وصمودها في وجه تغير المناخ.
، ولذلك ينبغي لتدخالت العالم النامي حولالزراعة هي مصدر الرزق الرئيسي لغالبية السكان في المناطق الريفية 

غذائي، والدخل غير الزراعي والعمالة الريفية، الصندوق أن تؤدي أيضا إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية، واألمن ال
 والتكنولوجيات المستدامة بيئيا، واالستخدام الكفؤ لموارد المياه.

العالم في المناطق الريفية. ويجب على الصندوق أن يركز على المناطق  سكانالمائة من  في 75 يعيش حوالي
جوع(. القضاء على ال) 2(، والهدف القضاء على الفقر) 1ف الريفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهد

تغير المناخ، وتحسين ل التصدي، و يينفي القضاء على الفقر والجوع الريف ارئيسي ادور وعلى الصندوق أن يلعب 
التغذية، وتمكين النساء والفتيات الريفيات، وخلق فرص لشباب الريف، والتصدي لتحديات الهشاشة والهجرة من 

 .طق الريفيةالمنا
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النمو الشمولي )إشراك الجميع عطي أُ لحكومتنا متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة. وقد  الوطنيةإن األولويات 
حكومة عتبر تو من قبل حكومة الهند.  األولوية القصوى[ Sabka Saath Sabka Vikasيساعد على نمو الجميع ]

 .لتنميةل أساسا يةالريفبالمناطق ربط الهند ال
 للصندوق. كل الدعم الممكنتقديم ب ةملتزموالهند 
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 إندونيسياجمهورية بيان ممثل 

سروري أن ألقي البيان الوطني نيابة عن حكومة جمهورية إندونيسيا في االجتماع الحادي واألربعين  دواعيإنه لمن 
ت الرؤية الثاقبة. ونتمنى له كل لمجلس محافظي الصندوق. وفي البداية، أود أن أشكر الرئيس أنغبو على قيادته ذا

 التوفيق.

لطالما ثّمنت إندونيسيا مساهمات الصندوق من أجل القضاء على الفقر الريفي والجوع حول العالم. وفي الفترة 
 800في المائة من سكان العالم يعانون من الفقر، أو أن حوالي  10األخيرة، ووفقا للبنك الدولي، كان أكثر من 

العالم ما زالوا يعيشون في دائرة الفقر. وقد وضع البنك الدولي هدفا لتخفيض مستوى الفقر إلى مليون شخص حول 
. وتتطلب هذه السياسة سياسات وخططا تعاونية وتآزرية بين 2030في المائة من سكان العالم في عام  3-4

 أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية. 

متخصصة من وكاالت األمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية، أن يلعب دورا هاما ويساهم  كوكالةويمكن للصندوق، 
خارطة  2025-2016في اإلجراءات العالمية لمكافحة الفقر والجوع. ويوفر اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

تيجي االلتزام والدعم من طريق واضحة لتحقيق نمو شمولي وتحول ريفي مستدام. ويستتبع تنفيذ هذا اإلطار االسترا
 الدول األعضاء.

وتشارك إندونيسيا في تقديم دعم قوي للصندوق. وقد انعكس التزامنا في المساهمة المالية التي كانت تتزايد على 
نشاء المكتب القطري للصندوق في جاكرتا  مدى العقد الماضي، ونحن نعتزم االستمرار في كوننا عضوا منخرطا. وا 

 شكل آخر من الدعم اإلندونيسي للصندوق.  هو 2016في عام 

إلندونيسيا تاريخ طويل في التعاون مع الصندوق. وفي إطار برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي، قامت 
حكومة إندونيسيا والصندوق بتنفيذ برامج وخطط تآزرية لتحقيق أهداف التنمية المتعلقة بقطاعي الزراعة ومصايد 

نه يهدف إلى تمكين المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة من أن يصبحوا أكثر إنتاجية وأفضل األسماك. كما أ
 تكامال مع األسواق لتعزيز األمن الغذائي، وزيادة الدخول، والحد من الفقر والضعف.

ى مرتفعا. ، ولكن انعدام المساواة يبق1997إلى النصف منذ األزمة اآلسيوية في عام  الفقرفي إندونيسيا، انخفض 
 وهذا يشير إلى أن إندونيسيا تحتاج، بدعم من الصندوق، إلى أن تفعل المزيد لتقاسم ازدهار األمة.

إن الموضوع الشامل المرّكز للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، الذي يغطي قضايا التغذية، التمايز بين 
 يجية لحكومة إندونيسيا في تعزيز النمو الشمولي. الجنسين، وتغير المناخ، يتواءم حقا مع خطة التنمية االسترات

في المائة من إجمالي الميزانية لبرنامج الرعاية الصحية. كما التزمت الحكومة  5لقد خصصت حكومة إندونيسيا 
في المائة، وخفض حاالت نقص الوزن عند  5بخفض حاالت إعاقة النمو عند األطفال دون سن الخامسة إلى 

في المائة. وبهذا الصدد، زادت الحكومة باستمرار من نوعية استهالك األغذية للتعامل مع  15ن األطفال إلى أقل م
 مشكلة سوء التغذية ونقص التغذية عن طريق زيادة موارد البروتين.
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تم دمج المساواة واإلنصاف بين الجنسين بالكامل في جدول أعمال التنمية في إندونيسيا، من التخطيط إلى آليات 
مشاركة النساء في المجالين السياسي والتنفيذي. وفي المجال السياسي، ما  إندونيسياة. وقد شجعت حكومة الميزن

تزال النساء ممثالت تمثيال ناقصا. ويلزم بذل المزيد من خالل النشر المستمر، باإلضافة إلى استمالة المرشحات 
ء اللواتي يشغلن مناصب إدارية في الوكاالت الحكومية وبناء قدراتهن. بينما في المجال التنفيذي، أظهرت نسبة النسا

. وقد أطلقت وزارة المالية في إندونيسيا مبادرة الميزانية اإلندونيسية 2015-2011اتجاها متزايدا خالل الفترة 
تعلقة المستجيبة للقضايا الجنسانية لمعالجة التحيز الجنساني والتمييز الجنساني. وهذه ليست خطوة نحو المساءلة الم

بحقوق المرأة وحسب، بل أيضا نحو شفافية أكبر في القطاع العام، ويمكنها أن تحول السياسات االقتصادية بما 
 يؤدي إلى تحقيق مكاسب في جميع المجتمعات.

عالميا وال سيما بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يعتمد بشدة على المناخ. لقد واجهنا مناخا  تحديالقد كان تغير المناخ 
ال يمكن التنبؤ به، وزيادة في درجات الحرارة، وظواهر الطقس المتطرفة، والجفاف، والفيضانات. وكان لتلك العوامل 
أثر على فشل المحاصيل، كما هددت دخل المزارعين واألمن الغذائي. ويظهر انخراط إندونيسيا في التزامنا باتفاق 

 فيئة.باريس، وموافقتنا على الحد من انبعاثات غازات الد

من فعل المزيد في دعم تنمية الدول األعضاء، بما في ذلك إندونيسيا. وبهذا الصدد،  الصندوقإننا نأمل أن يتمكن 
نرى أن على الصندوق، كغيره من المؤسسات المالية، أن يحّسن عمليته وعمله لكي يكون أكثر فعالية وكفاءة في 

بات الصندوق لهذا الطلب ومحاولته تعزيز نموذج عمله. ونحن استخدام أمواله لتحقيق أهدافه. ونحن نقّدر استجا
نشجع الصندوق بقوة على نقل بعض السلطات المركزية للعملية واإلدارة إلى المكاتب اإلقليمية أو القطرية، عن 
دارة المشروعات فيما يتصل باإلبالغ،  طريق التفويض ببعض السلطات، باإلضافة إلى تبسيط عملية الصرف، وا 

صد والتقييم، إلى المكاتب القطرية للصندوق. وباإلضافة إلى ذلك، ومع التغير السريع في التكنولوجيا، ينبغي والر 
على الصندوق أن يكون قادرا على استخدام العملية وتحقيق المستوى األمثل من أجل ممارسة العمل بشكل أكثر 

 ر، وأفضل، وأذكى.كفاءة. ولدى الصندوق القدرة على تنفيذ جميع برامجه بشكل أكب
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 بيان ممثل المملكة األردنية الهاشمية

االجتماع الحادي واألربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  بينكم في داً كون متواجأأن  يسعدني
التي  الذي يهدف إلى مناقشة عدد من المواضيع التي تهم دولنا في ظل الظروف السياسية والتحديات االقتصادية

وضاع من حالة عدم االستقرار السياسي وانعكاساتها على األيمر بها العالم، وخصوصًا في منطقة الشرق األوسط، 
. وهنا ال بد لي من تقديم الشكر إلدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على اختيارها للتركيز االقتصادية في بلداننا

، وذلك للمساهمة في بناء الصمود "الهشاشة إلى الصمود طويل األجلفي هذا االجتماع الهام على موضوع " من 
والمنعة في ظل ما يشهده العالم من تحديات نتيجة لتغير المناخ والنزاعات، وهو ما يالمس التحديات التي يواجهها 

 بلدي األردن نتيجة للنزاعات وحالة عدم االستقرار السياسي التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.

لي بهذه المناسبة من تقديم الشكر والتقدير لجمهورية إيطاليا الصديقة على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة  بدال  كما
 التي حظينا بها منذ دخولنا إلى هذا البلد الجميل.

لة وحا ،تشهده المنطقة من تحوالت جذرية عدة الستمرار ماهذا في وقت بالغ األهمية والدقة نتيجة  تماعناجا ينعقد
منية على المدى بعض التداعيات السلبية االقتصادية واأل وال يزال لها، كان من عدم االستقرار السياسي واألمني

من في بعض تلك وانخفاض مستوى األ ،واضحة في معدالت النمو االقتصادي اختالالت بإحداثالقصير، تمثلت 
ن أزمة . هذا باإلضافة إلى أنتاجيةوعلى مستوى اإلعلى مستوى حياة المواطنين  الذي انعكس سلباً  األمر البلدان

األمن والتنمية  متنام يهدد اخطر و باتت تشكل كارثة إنسانية التي مسبوقة التي نشهدها اليوم، و الغير الدولية الالجئين 
ي على ، وليس أدل على ذلك مما يتحمله األردن من التبعات السلبية ألزمة اللجوء السور نمو االقتصادي العالميالو 

 مختلف القطاعات.

األردنية  لتحديات االقتصادية التي تواجه المملكةلي في عجالة، أن استعرض أمام حضراتكم ملخصا ل واسمحوا
وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج األردني للتعامل  ،والناجمة عن حالة عدم االستقرار في المنطقة الهاشمية،

عباء األ( مليون الجئ سوري، ف1.3الجئين السوريين في األردن إلى حوالي )، حيث وصل عدد المع هذه التحديات
قليمية المحيطة وغير المسبوقة من تبعات اإل الظروف غلبها بسببأردن في آخر سبع سنوات كانت التي تحملها األ

عن  واالنقطاع االستقراروحالة عدم  ،واستضافة مئات اآلالف من الالجئين السوريين ،العربي ما يسمى بالربيع 
المصري  وانقطاع الغاز ،غالق الحدود مع عدد من دول الجوارإسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب معظم األ

ن هذه التبعات السلبية والتي أوانعكس ذلك على زيادة المديونية، حيث  .بليون دينار 5.5ردن حوالي الذي كلف األ
 السبع الماضية، خالل السنوات ، كما أنهشبه " بحصار اقتصادي"أكانت  في المنطقة االستقرارفرضتها حالة عدم 

وهذا غير مسبوق.  لى الثلث تقريباً إ 2010-2000خالل فترة بالمائة  6من معدل تجاوز  االقتصاديانخفض النمو 
 .2017في الربع الثاني من بالمائة  18لى إ 2010في بالمائة  12وارتفعت البطالة من حوالي 

التراكمية والمتعاظمة لألزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات  األعباء كما أن
وموارد األردن المحدودة، أصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها األردن خالل العقود السابقة بفخر 
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األمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعًا لنصل ، واالجتماعية الى تأثيراتها المباشرة االقتصادية باإلضافةواعتزاز، 
، األمر الذي أدى إلى وصول الحكومة األردنية إلى الحد األعلى من قدرتها على بتعاوننا إلى مستوى التحدي

التحمل في ظل الموارد الموجودة مع عدم وجود مجال لمزيد من االقتراض بناء على االتفاق مع صندوق النقد 
ي ضمن برنامج اإلصالح المالي الجديد، باإلضافة إلى الضغط على الخدمات الحكومية العامة وخدمات البنية الدول

التحتية والخدمات االجتماعية. ومن هنا، تظهر الحاجة الملحة لالستمرار في تقديم المساعدات لألردن من المجتمع 
جتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات سيؤثر ( علما بأن عدم التزام الم2020-2019-2018الدولي لألعوام )

ذلك سلبًا على قدرة األردن على متابعة تقديم الخدمات الحكومية للسوريين، والحفاظ على مستوياتها دون التأثير 
 سلبًا على المواطنين األردنيين.

عن عدم االستقرار السياسي في وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة األردنية لمعالجة اآلثار السلبية الناجمة 
المنطقة، وخصوصا أزمة اللجوء السوري، ولتمكينها من اإليفاء بالتزاماتها اإلنسانية تجاه الالجئين السوريين وتجاه 
مجتمعاتها المستضيفة، وتعزيز المنعة والصمود أمام هذه التحديات، واالستمرار في العمل على تحقيق أهداف 

مت الحكومة األردنية وبالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات األمم المتحدة، التنمية المستدامة،  قا
مليار دوالر خالل هذه الفترة  7.3قدرت احتياجات المملكة بحوالي ( التي 2020-2018)خطة االستجابة بإطالق 

ر دوالر، ودعم الالجئين مليا 2.425دعم المنعة والمجتمعات المستضيفة بحوالي  ثالثة مكونات وهي:توزعت على 
 مليار دوالر. 2.761بما يعادل مليار دوالر، ودعم الخزينة  2.125 بحدود السوريين

الشامل وتحقيق االزدهار للمواطنين وتعزيز منعة  لحكومة على مواصلة مسارات اإلصالحوبموازاة ذلك، تعمل ا
القتصاد الكلي والمالي وخطة عمل الحكومة ا فرص من خالل الحفاظ على استقرار إلىلتحديات ا وتحويلاألردن 

(، والتي تتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو 2020-2018المتكاملة للتنمية والمتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي )
بيئة  وأهم اإلصالحات الهيكلية وتحسين ،2025لى وثيقة األردن إ ةالمستند (2022-2018)االقتصادي األردني 

والنقل  البشرية والتشغيل والبنية التحتية )المياه والطاقة ، ومخرجات استراتيجيات تنمية المواردارواالستثماألعمال 
اإللكترونية وبرنامج اإلنفاق الرأسمالي الذي  وغيرها( ومكافحة الفقر والحماية االجتماعية والتحول الرقمي والحوكمة

لى مخرجات تطوير القضاء إإضافة  ،عام والخاصمن خالل أطر الشراكة بين القطاعين ال سيتم تعظيم تنفيذه
 .للجنة الملكية لتطوير القضاء، ومسار الالمركزية استناداً 

ومن هنا، فإننا نؤكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب األردن لتجاوز التحديات المرتبطة باألزمة 
بواجبه اإلنساني تجاه الالجئين ومن تقديم الخدمات المدى القريب والمتوسط، وتمكينه أيضًا من القيام  علىالسورية 

إلى المواطنين األردنيين. وهنا ال بد من تقديم الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية على إطالقه مبادرة 
"Farms ،)على هامش االجتماع الحادي والسبعين " )مرفق الالجئين والمهجرين والتهجير القسري واالستقرار الريفي

وبناء االستقرار في المناطق  تعمل على مساعدة الالجئين والمهجرين قسرياً ، والتي عية العامة لألمم المتحدةللجم
األمن الغذائي، مما يدل على نظرة تقدمية مبنية على  وهي الهجرة قضايا أهم من واحدة تعالج المبادرة. و الريفية



 GC 41 

141 

. والشكر موصول للدول المانحة إلى حلول طويلة األمد السيما أنه حتى األزمات اآلنية بحاجة ،استدامة الحلول
المساهمة  التي تساهم في هذه المبادرة، حيث أننا في االردن بدأنا وبالشراكة مع الصندوق بتنفيذ مشروع يهدف إلى

المجترات الصغيرة يتم نتاجية إفي الحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي الوطني في األردن من خالل تحسين 
 يله من خالل هذه المبادرة ومن خالل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.تمو 

، أكرر شكري وتقديري للجهود التنموية التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، آماًل أن يتكلل الختاموفي 
 .اجتماعنا هذا بالنجاح وتحقيق األهداف المرجوة منه
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 جمهورية كوريا ممثل بيان

رئيس الوفد الذي يمثل جمهورية كوريا، يسعدني جدا أن أكتب إليكم ألشاطركم بعضا من وجهات نظرنا بصفتي 
واسمحوا لي أوال أن أعبر عن عميق امتناني . محافظي الصندوق بمناسبة انعقاد الدورة الحادية واألربعين لمجلس

 لجميع موظفي الصندوق لتنظيمهم هذا الحدث الهام.
الفقر والجوع في إطار أهداف التنمية دائرة الفقراء على الخروج من السكان ي على مساعدة يعمل المجتمع الدول

على الرغم من أن الجهود العالمية المستمرة قد حققت بعض التقدم الملموس، إال أن الكثير و . 2030المستدامة لعام 
تركون في فقر وعزلة وضعف التعليم، ويُ  يةساسيزالون يعانون من نقص البنية األ مافي العالم  يينسكان الريفالمن 

 .شخص من انعدام األمن الغذائيمليون   800عالوة على ذلك، يعاني أكثر من و اجتماعية. 
ون الفقر لتحسين نوعية حياتهم وتحقيق كافحوفر الفرص للمزارعين الذين ين علينا أنالتحديات،  هذهفي مواجهة و 
نحتاج إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية بهدف بناء نظام عالمي  ،لى ذلكعالوة عو الثقافي واالقتصادي.  زدهاراال

مستدام إلنتاج األغذية، وفي نفس الوقت، تعبئة قوتنا وحكمتنا للتكيف بشكل أفضل مع آثار تغير المناخ والكوارث 
 .الطبيعية

ساعدة غذائية للبلدان طن متري من األرز الكوري كم 50 000وابتداء من هذا العام، سوف تقدم جمهورية كوريا 
ألداء دورنا كعضو مسؤول في للصراعات والكوارث الطبيعية. وقد اتخذ القرار  كنتيجةالنامية التي تعاني من الجوع 

اتفاقية المساعدة . كما انضمت الحكومة الكورية إلى المجتمع الدولي وسط األزمات اإلنسانية المتفاقمة باستمرار
 لدى األمم المتحدة. صك التصديقالثاني باستكمالها الخطوة النهائية المتمثلة في إيداع  يناير/كانون 31في  الغذائية

المتمثل في  لتحقيق الهدف المشترك كوريا نفسها كرسعشر لموارد الصندوق، ست الحاديوخالل فترة التجديد 
ودنا لزيادة اإلنتاجية من خالل بذل جهمن دائرة الفقر على الخروج  الريفيينمليونا من السكان  120مساعدة 
 25. ويسرنا أن نعلن بأن الحكومة الكورية قررت زيادة مساهمتها بنسبة والتصدي لسوء التغذية، والصمود، الزراعية

، ستستمر كوريا في توسيع المضي قدمافي المائة عما كانت عليه في التجديد العاشر لموارد الصندوق. ومع 
 قبل الصندوق في مجال المشروعات. منقويين  اإدارة وتعاونع أن ترى أيضا التعاون مع الصندوق، كما أنها تتوق

االبتكار من أجل بقاء  عزيزلألجيال القادمة. ولذلك، فإن ت اوموطن بشريةحياة اللتعتبر المناطق الريفية أساسية ل
ر في محرك نمو جديد اتثمهو اسفي البلدان المتخلفة الصغيرة الحيازات  أصحابمن  األسريين وازدهار المزارعين

مهد يسوأعتقد أن اجتماع المجلس  قوة دافعة لمعالجة قضايا الفقر والغذاء التي تواجه العالم.كونه فضال عن 
 .الوثيقي لسياساتاالطريق لبناء شراكة عالمية وتعزيز التنسيق 

لتحقيق  ال بد منهافية لمناطق الريفي اة ومستدامة يلو حفز لخلق تغييرات شممفي لعب دور  الصندوق ستمريسوف 
بمثابة محرك قوي للحد من الفقر في البرامج المثبتة التي يقدمها الصندوق كون . وسوف تأهداف التنمية المستدامة

 .المناطق الريفية وتأمين الموارد البشرية
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يل، وفرص الطو  مدفي األ قوىأ صموداقضايا تشمل إنني أتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة خالل الدورة بشأن 
حتى اآلن كوريا وقد نفذت  لشباب في المناطق الريفية.من أجل اوتدابير االستثمار  األطراف، تحديات تعدديةو 

قد ربطنا . و ة من خالل االستثمار في الشبابهرمفي المناطق الريفية ال حيويةالمجموعة من السياسات لضخ 
الزراعية الناشئة، وتوفير التدريب المهني في مجال  اريعمشالقطاع الزراعي بمحركات جديدة للنمو من خالل دعم ال

ني الزراعة، والترويج للمزارع الذكية.  ه على تقاسمأن تصبح هذه السياسات نموذج نجاح آخر يمكن  اخلصمآمل وا 
 .نطاق واسع مع البلدان األخرى

ندعم الجهود المستمرة التي  الصندوق على عقد الدورة الحادية واألربعين هذه، ونحن موظفيوختاما أشكر جميع 
 يقوم بها الصندوق للحد من الفقر والجوع.
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 بيان ممثل مملكة ليسوتو

بالنيابة عن وفد ليسوتو، وباألصالة عن نفسي، أود أن أعبر عن تشرفي بالتحدث إليكم في الدورة الحادية واألربعين 
أفريقيا الجنوبية مثلنا، تأتي هذه الدورة في وقت  إقليملمجلس محافظي الصندوق. وبالنسبة ألولئك الذين يأتون من 

حاسم من حيث أنماط الطقس المدمرة التي ال يمكن التنبؤ بها، والتي تستمر في التأثير سلبا على المزارعين وعلى 
 قطاع الزراعة ككل.

ات الممتازة ولكن، وقبل أن أمضي في كالمي، اسمحوا لي أوال أن أشكر الصندوق وحكومة إيطاليا على الترتيب
السيد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق، على الذكرى األولى الناجحة  أهنئوالحفاوة التي حظينا بها. وأود أيضا أن 

لتوليه مهام القيادة في هذه المنظمة الهامة من منظمات األمم المتحدة. ونرجو منك أن تبقى دائما متأكدا من دعمنا 
أن أعبر عن امتناننا العميق للدعم المستمر الذي نلقاه من الصندوق  خالل فترة شغلك لمنصبك. كما أنني أود

لتحسين التنمية الزراعية في ليسوتو بهدف الحد من المستويات العالية من الفقر والجوع فيها، وبخاصة في المناطق 
بلية صعبة، مما الريفية حيث تعاني معظم األسر من انعدام األمن الغذائي. تواجه ليسوتو تحديات كونها أراٍض ج

يجعل من إيصال الخدمات مهمة هائلة. ولم تسمح األزمة االقتصادية الحالية لنا، أو تمكننا، من تقديم الخدمات 
الضرورية بصورة فعالة لمجتمعاتنا. ومع دعم الصندوق، فقد غدا من اليسير علينا توصيل هذه الخدمات، ونحن 

 بالتالي ممتنين للصندوق.

بالمائة من األسر دون خط الفقر وتلبية االحتياجات الرئيسية. وقد شكل انعدام األمن  57لي يعيش ما يقدر بحوا
الغذائي تحديا هائاًل نتيجة لعوامل تتضمن تغير المناخ الحالي. وقد أدى هذا الوضع مع مرور السنين ألن تواجه 

 33.3المائة. ونحن حاليا بمستوى ب 40ليسوتو حاالت مثيرة للقلق من سوء التغذية مع معدالت تقزم وصلت إلى 

 بالمائة، ونحن بحاجة أن نشكر الصندوق، عالوة على غيره من الشركاء اإلنمائيين على هذا اإلنجاز.

مما أدى إلى تعزيز اإلنتاج  2016/2017لقد خبرنا ظروفا جوية مواتية، حيث كانت الهطوالت جيدة في الفترة 
بالمائة من الفترة السابقة  50يفة التي تحتاج للمساعدة اإلنسانية بحدود الزراعي. كما تم تقليص عدد األسر الضع

ومبادرات االستجابة للهزات ضعيفة، وهو  المبكر. وعلى الرغم من الجهود الجارية، مازال نظام اإلنذار 2015/2016
لعام زخما لتحسين مجال تطلب ليسوتو دعما تقنيا إضافيا للتعامل معه. ويعطينا موضوع مجلس المحافظين لهذا ا

االتصاالت، وتقاسم المعارف وتعبئة الموارد مع جميع أصحاب المصلحة في قطاع األمن الغذائي وقطاع الزراعة. 
وبالفعل، فإن الحرب ضد الجوع وسوء التغذية والفقر تتطلب جهودا ملموسة مستمرة يبذلها جميع الشركاء. وبهذا 

أحداث جانبية ألنها توفر لنا الوسيلة لتبادل وتقاسم وجهات النظر الصدد، أود أن أثني على الصندوق لتنظيم 
الفردية بصورة فعلية، وكذلك األمر بالنسبة للخبرات والتجارب دعما للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة 

 صمودهم تجاه الهزات، بحيث يمكن تزويدهم بصورة أفضل بما يلزم للتطرق ألثر تغير المناخ.

ومة ليسوتو مشروعين إنمائيين بدعم من الصندوق وهما: مشروع التنمية الزراعية ألصحاب الحيازات وتنفذ حك
الصغيرة ومشروع الترويج إلنتاج الصوف والموهير. وفيما يتعلق بالمشروع األول، فقد أحرز تقدم ملموس، وحظيت 
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مليون دوالر أمريكي. وبالنسبة  12. كما تم صرف ما مجموعه بالمساعدةمجموعة من المستفيدين والشركات  602
للتخفيف من أثر التغيرات المناخية، هنالك عدد من التدخالت الرامية إلى حماية الزراعة والري وتشجيع المزارعين 

 على تربية الحيوانات لفترات قصيرة.

بية الحيوانات إلنتاج وبموجب المشروع الثاني، تعمل وحدة تنسيق المشروع بصورة كاملة. كما تم بدأ العمل بمركز تر 
تم شراء ثالثمائة نعجة وكبش. وعين موظفو المزرعة. وتم توريد اآلالت واألدوات  كماصوف المورينو في كوتينك، 

 الزراعية وتسليمها للرابطة الوطنية لمربي الحيوانات المنتجة للصوف والموهير في ليسوتو.

ستمرار في عمله الطيب لمساعدة البلدان النامية، مثل وفي الختام، أود أن أثني على الصندوق وأحثه على اال
، واستئصال الفقر والجوع، عالوة على المساهمة في نمونا االقتصادي، وكما المساواةليسوتو، بهدف الحد من انعدام 

تمت صياغته بصورة واضحة في سياسة الحكومة الجديدة حيث تحتل الزراعة المرتبة األولى في قائمة أولويات 
ومة. وبالنيابة عن مملكة ليسوتو، فإننا نتعهد بإلزام أنفسننا بالعمل كمحفزين الستقطاب الدعم للمزارعين الحك

أصحاب الحيازات الصغيرة، ولمنظمات المزارعين الوطنية والمحلية والترويج للمنتديات االستشارية ألغراض إرساء 
 من أصحاب المصلحة في التنمية الزراعية. الشراكات مع المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وغيره
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 الواليات المتحدة المكسيكيةبيان ممثل 

، غدا الصندوق منظمة ال يمكن االستغناء عنها أكثر من أي 2030على ضوء االلتزامات المعقودة بموجب خطة 
، أحدها حظي وقت مضى. واستمر التعاون مع المكسيك في اكتساب األهمية مع ثالثة مشروعات قيد اإلنجاز

بالمصادقة مؤخرا للترويج للشمول اإلنتاجي واالجتماعي، وهو سيكون أحد أطول المشروعات المنفذة في المكسيك. 
وحتى في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، هنالك جيوب من الفقر ومستويات  ،ويظهر ذلك األمر أنه

حاجة لخبرات ومساعدة األمم المتحدة، والصندوق على وجه عالية من التهميش التي مازالت منتشرة ومازالت ب
 الخصوص.

تتطلب منا أن ال نترك أحدا يتخلف  2030وال يمكننا أن نلقي أي ظالل من الشك على عمومية الصندوق، فخطة 
 عن الركب.

لتنمية إن خبرة الصندوق ومعرفته تغني جملة واسعة من البلدان حيث يلعب الصندوق دورا رئيسيا في تحول ا
 الريفية.

إننا نؤكد ونصادق على مجاالت األولوية األربعة المحددة لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، أال وهي: 
تغير المناخ، والتمايز بين الجنسين، والتغذية، والشباب. وبالتطرق للتمايز بين الجنسين، يتوجب على الصندوق 

بالمائة من العمل الزراعي. أما  43ل شيء. وفي أمريكا الالتينية تؤدي النساء الترويج لصمود النساء الريفيات قبل ك
بالمائة من األشد فقرا، والنساء من السكان األصليين هن األكثر ضعفا، والعديد  20السكان األصليون فيشكلون 

شروعات التي منهن يعيش في مناطق نائية حيث يعمل الصندوق على وجه التحديد. يجب أن نستمر في دعم الم
تستهدفهن، فالنساء هن األشد ضعفا بين الضعفاء. واالستثمار في النساء، بما في ذلك النساء من الشعوب 

 األصلية، يعني االستثمار في بلدان صحية ومسالمة.

يالء قدر أك بر إننا أيضا بحاجة لتوسيع المجاالت المواضيعية للصندوق لكي تضم التنوع البيولوجي، والتحويالت، وا 
من االهتمام لمخاطر الجفاف وتغير المناخ ومساندة المشروعات اإلقليمية للدول الجزرية النامية الصغيرة في 

 الكاريبي وأمريكا الوسطى، لدعم الصمود في وجه تغير المناخ.

ذه إن المكسيك تعترف بروح التعاون المثمرة التي سادت خالل مشاورات التجديد الحادي عشر للموارد. وخالل ه
المرحلة الجديدة للصندوق، يتوجب علينا تحري نماذج تمويل جديدة الستقطاب جملة واسعة من الموارد. ودعونا 
ننظر ال في الخيارات المتاحة والتي نعرفها أصال، مثل االقتراض من األسواق، ولكن أيضا في أشكال التمويل 

ويل المشترك مع الوكاالت األخرى مثل الصندوق المختلط مثل العقود االجتماعية وسندات التنمية، وحتى التم
األخضر للمناخ. ومن خالل هذه المهمة، فإن تعاون الصندوق مع الوكالتين األخرتين في روما ضروري، عالوة 

 على تعاونه مع الوكاالت األخرى ضمن منظومة األمم المتحدة.

الصندوق مع اإلبقاء على استدامته المالية. ومعًا إن المكسيك تؤكد مجددا على دعمها لقيادة الرئيس أنغبو، لتعزيز 
 دعونا نجعل من الصندوق مؤسسة لالختيار والتميز ألغراض التنمية الريفية.
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 بيان ممثل جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية

الصمود الشرف والسعادة مخاطبة هذه الدورة الرفيعة لمجلس محافظي الصندوق المكرسة لموضوع  دواعيإنه لمن 
والتحول الريفيين، الذي يعتبر عامال مركزيا في القضاء على الفقر والجوع وتحقيق التنمية الشمولية واالزدهار. 

ال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان و الذين يعيشون في المناطق الريفية،  لسكانفي المائة من ا 70أكثر من ف
تناغم ماالستثمار في هذا القطاع . ولذلك فإن ول من الفقراء والمهمشيننموا، هم مزارعون ال يزالون في المقام األ

التنمية  ألهداف 2030خطة عام " على النحو المتوخى في تماما مع التعهد "بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب
 المستدامة.

السكان  ربعيقرب من ويعيش ما  بلدا، 188على مؤشر التنمية البشرية من أصل  144 المرتبةتحتل نيبال حاليا 
في  80حوالي ويعيش . يزال الفقر المزمن وانعدام األمن الغذائي يمثالن تحديات كبيرة للبلد. وما تحت خط الفقر

نيبال في المناطق الريفية حيث تشكل الزراعة واألنشطة المتعلقة بها المصادر الرئيسية لكسب  سكان المائة من
لمزارعين في المناطق الريفية هم من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يبلغ في المائة من ا 52الرزق. وأكثر من 

مع مستوى أعلى من  إنتاج محاصيل أحاديةهكتار. ويكاد أن يكون  0.5ي ضامن حيازة األر منهم نصيب الفرد 
جز أمرا مستحيال تقريبا في الظروف الحالية بسبب حيازات األراضي الصغيرة والحوا إضفاء الطابع التجاري

والصغيرة والمتوسطة غير الزراعية ممكنة من  رىن تنمية المشاريع الصغأ غير االجتماعية واالقتصادية األخرى.
تنمية القدرات أمر ضروري و  الجديدة لتحقيق دخل أعلى للفرد. اتفي التكنولوجيات واالبتكار  اتخالل االستثمار 

 تضاريسالبيولوجية اإليكولوجية المتاحة في ال للمناطقوع الغني الستخدام التكنولوجيا واالبتكار لجني الفوائد من التن
من أجل التحول المستدام لالقتصاد الريفي، من الضروري معالجة تحديات تغير و ه، ذاتفي الوقت و لبالد. لالمتنوعة 

 مالئمة.ال لتكيف والتخفيفاالمناخ من خالل تدابير 

ضفاء الطابع التجاريستراتيجية التنمية الزراعية الجارية إاتتطلع و  ، ويشجع برنامج رئيس عليها لى تحديث الزراعة وا 
إنتاج من أجل كبر شاسعة أومناطق  ،ومناطق حيازات،الوزراء للتنمية الزراعية على تجميع موارد األراضي في 

نتاج  أعلى. ينزراعي يةوا 

مة ثالثة مستويات حكومية على والنجاح مؤخرا في إقا 2015في عام  الديمقراطي االتحادي إن اعتماد الدستور
بيئة لنمو اقتصادي و  ،خلق أساسا قويا لالستقرار السياسيالصعيد المحلي، وصعيد المقاطعة، والصعيد االتحادي 

. ونظرا إلى أن الزراعة والتحول الريفي يشكالن عامال مركزيا للتنمية المستدامة في نيبال، وازدهار مشترك ،أكثر قوة
 ام سيحتل األولوية بالتأكيد.فإن هذا القطاع اله

. لبلدفي التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة أود أن أعبر عن تقديري لألعمال التي قام بها الصندوق من أجل ا
، تحسين البذور للمزارعين مشروع -تنفذ في نيبال بتمويل من الصندوق، اثنان منها  مشروعاتولدينا حاليا ستة 

ينفذان مباشرة من قبل وزارة التنمية الزراعية، وتنفذ المشروعات الباقية من قبل  - القيمة مشروع الزراعة عاليةو
هو في مرحلة  مشروع الزراعة عالية القيمةوزارات مختصة مختلفة أخرى بتنسيق وثيق مع وزارة التنمية الزراعية. و

. وقد اعير برنامج تنمية القطاع الز  ؛ وهناك مشروع جديد في مرحلة االتفاق هوالستمرارا ؤيدونحن ناإلغالق، 
أثبتت هذه المشروعات أثرا أكبر على االزدهار االقتصادي للمزارعين والصمود الريفي. غير أن نيبال تتطلب 
استثمارات في األيام القادمة لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة، وال سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الجوع 
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ساواة والعدالة. وبهذا الصدد، أطلب من فريق إدارة الصندوق النظر في توسيع حافظة نيبال والفقر، وتعزيز الم
 .2030لمساعدة حكومتنا في تحقيق األهداف األساسية لخطة عام 

أفضل في سياق  ُمخرجية لخلق بيئة مواتية لالستثمار للحصول على اتفي إصالحات سياس نيبالحكومة شرعت لقد 
"قطاع زراعي شمولي، وتنافسي،  حافظ على رؤية تطوير. واستراتيجية التنمية الزراعية تبالدلل تحاديالنظام اال

ومستدام، ومعتمد على الذات يوجه النمو االقتصادي ويساهم في تحسين سبل العيش، واألمن الغذائي والتغذوي، 
من أجل  تحدي القضاء على الجوعة مما سيؤدي إلى السيادة الغذائية". وبالمثل، التزمت حكومة نيبال بتنفيذ مبادر 

. ونحن نؤمن بالتعاون والتآزر مع الشركاء اإلنمائيين الثنائيين 2025القضاء على جميع أنواع الجوع بحلول عام 
 ومتعددي األطراف من أجل بناء نيبال مزدهرة، ومستقرة، وقادرة على الصمود.

دوالر أمريكي من حكومة نيبال في التجديد الحادي  75 000ختاما، إنه لمن دواعي سروري االلتزام بمساهمة بمبلغ 
 عشر لموارد الصندوق. وسوف تستمر مساهمتنا في هذا الصندوق في المستقبل.
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 نيكاراغواجمهورية بيان ممثل 

، ونائب الرئيس معالي Daniel Ortega، فخامة السيد نيكاراغوا جمهوريةيشرفني أن أنقل لكم تحيات رئيس 
 ، لجميع المحافظين الموقرين الحاضرين هنا اليوم.Rosario Murilloالسيد

في كل عام نجتمع معا في مجلس المحافظين هذا، للتطرق ألكثر التحديات إلحاحا التي تؤثر على حياة آالف 
د الماليين من البشر في جميع أنحاء العالم. وفي كل عام، نخط سبيال لجهودنا المشتركة لتحقيق نوع من التنمية يفي

 الجميع ويضمن الحياة المحترمة لمجتمعاتنا.

ببناء وتعزيز نموذج النمو العادل الشمولي المستدام، الذي يكمن في جوهره  بعمقملتزمة  نيكاراغواإن حكومة 
 استنهاض شعبنا.

جراءات ي، وهو يعتبر حجر الزاوية لإلنيكاراغو يستند البرنامج الوطني للتنمية البشرية لدينا على طموحات الشعب ال
. إننا على 2030شراكة بين القطاعين العام والخاص تتطابق مع خطة البموجب  مؤسساتناالمشتركة التي تنفذها 

قناعة من أنه بإمكاننا أن ننمو ونتقدم كبلد عندما تتوفر اإلرادة السياسية وااللتزام، اللذان يمكناننا من بذل جهود 
 ملموسة للعمل على خير الجميع.

جهودا كبيرة في السنوات الماضية لزيادة القدرة اإلنتاجية لبالدنا، وخلق الظروف المواتية  نيكاراغواكومة وقد بذلت ح
العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. نتيجة لذلك،  القطاعينالستثمارات أكبر في 

 ية لعمالة محترمة للشباب والنساء.فإننا نمتلك اقتصادا ديناميكيا ينمو باستمرار ويوفر فرصا فعل

والسياق لدينا هو سياق عالمي، تلعب فيه المعرفة والعلوم والتكنولوجيا دورا طاغيا في التقدم االجتماعي، ومراكمة 
الفقر والجوع، والحد من تغير المناخ وأزمة الطاقة. وبناء عليه، فإن حكومة  ومحاربةالثروات، واللحمة االجتماعية 

تتخذ إجراءات ملموسة نحو التحول المعمق لنظامنا التعليمي، لخلق ثورة تعليمية فعلية بما يتماشى مع  نيكاراغوا
 األزمنة التي نعيشها.

إن الترويج لثقافة السالم والتعليم ألغراض التمكين تعني بالنسبة لحكومتنا وضع الحجر األساس للشباب ليغدوا 
النمو التي تتسم بالعدالة. وبما يتماشى مع عملية التحول هذه، أطلقت ملتزمين بصورة متزايدة بعملية التنمية و 

مشروعين ثوريين يتسمان برؤية واضحة وهما: مشروع الجامعة المفتوحة على شبكة االنترنت،  2017عام  نيكاراغوا
ى جميع ومشروع "تعلم وبادر وازدهر". وهما مشروعان وطنيان يسعيان للترويج وتطوير المبادرات الفردية عل

 المستويات التعليمية، واالستثمار في طاقة الشباب وقوتهم االبتكارية كمحرك القتصادنا.

برنامج التعلم في الميدان التقني إلى تشجيع المنتجين الشباب على رؤية الريف كخيار  يهدفوعلى نفس الوتيرة، 
ضمان األمن الغذائي والنمو االقتصادي في لألعمال والتنمية، إضافة إلى االعتراف بإنتاج األغذية كاستراتيجية ل

مناطقنا الريفية. ويبني هذا البرنامج روح القيادة في صفوف السكان واألسر والمجتمعات، ويسهم في تعزيز هوية 
 فالحي الكامبسين، وكبريائهم وفخرهم للتسريع بخيار البقاء والعيش والعمل في الريف.

الكبيرة التي يوفرها عالم مترابط ومعولم، فإننا نعلم أيضا بأنه يتوجب علينا  وعلى الرغم أننا نعي جميعا اإلمكانيات
أن نستكمل مهمة ضمان تدفق الفوائد لجميع الرجال والنساء في ديناميكية النمو المثيرة للدوار، وأن ال نترك أحدا 

 يتخلف عن الركب.
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، الذي يؤثر على قدرتنا على تحقيق التحول كونها عرضة لتحديات هائلة مثل تغير المناخ فيإن بالدنا مستمرة 
 الريفي الفعلي.

وعلى الرغم من أن بالدنا قد اتخذت جهودا أكبر لجهة التخفيف من آثار تغير المناخ والتأقلم معه، بتبنيها لسياسة 
يغدو أكثر  وطنية لتغير المناخ والمساهمة بصورة طوعية في الحد من آثاره، إال أننا نفهم بأن التزامنا الصريح قد

فعالية عندما يّدعم بالتعددية. وبهذا المفهوم، فإن الصندوق يستمر في كونه حليفا عظيما، يعمل جنبا إلى جنبا مع 
أصحاب الحيازات الصغيرة لمواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التخفيف من  المزارعينحكومتنا على بناء صمود 

 آثاره.

خالل تعهدنا بالمساهمة في التجديد الحادي عشر للموارد، كتعبير عن طموحنا إن التزامنا بهذه المؤسسة واضح من 
إلى أهداف، وترجمة كل هدف منها إلى حقيقة، حقيقة تدعم الحكومات في عملها مع األسر  التحدياتبترجمة جميع 

 على التغلب على الفقر.
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 بيان ممثل دولة قطر

الدولي للدورة الحادية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي لمن دواعي سرورنا أن نشارككم في هذا المحفل 
ن  المشاركة الواسعة للدول األعضاء في الصندوق هي دليل قاطع على توفر اإلرادة  هذهللتنمية الزراعية. وا 

نلبي فيه السياسية لتحقيق أهدافنا المشتركة الرامية إلى القضاء على الفقر والجوع ونقص التغذية. وقد حان الوقت ل
طموحات وآمال الشعوب الفقيرة واألقل دخال بالوصول إلى عالم خاٍل من الفقر وانعدام األمن الغذائي والكوارث 

 والصراعات البشرية.

لقد شهدت العقود األخيرة تغييرات جذرية طرأت على العالم، فلقد تزايد االعتماد المتبادل بين األمم بفعل العولمة، 
الدولية مما يتطلب رؤية جديدة شاملة تمكن دولنا من مواجهة التحديات  األسرةتي تواجهها وتشابكت القضايا ال

بفعالية أكبر، وتساعدها على تحقيق التوازن بين متطلبات األمن ومستلزمات التنمية، حيث يرتبط هذان العامالن 
ن األمن الجماعي لن يتحقق ما دام الفقر ارتباطا وثيقا ألن األمن والسلم الدولي يقترنان باألمن الغذائي العالمي. إ

يهدد أعدادا متزايدة من السكان في مناطق مختلفة في العالم، وستظل موجات الهجرة القسرية من الدول الفقيرة 
والدول األقل دخال ونموا تشكل تحديات ومخاطر باتت توجب علينا زيادة ما بيننا من تعاون. بغية إبقاء مكافحة 

 ذية في أعلى سلم أولوياتنا.الفقر ونقص التغ

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يشكل أعلى سلطة في الصندوق، وتشارك فيه كافة  فييشكل مجلس المحافظين 
. وتلك األهداف هي 1977األعضاء التي عليها أال تنسى األهداف األساسية التي أنشئ من أجلها الصندوق عام 

ريفية، وتوفير العمل لسكان المناطق الريفية، ودعم سكان الريف الذين يعانون الحد من ظاهرة الفقر في المناطق ال
نشاء مشاريع من شأنها القضاء على الجوع وسوء التغذية، وتحسين نوعية الحياة  من الفقر الشديد ونقص التغذية، وا 

 ومستوى الدخل في المناطق النامية.

عقود واألعوام المنصرمة تطورات كثيرة جدا حقق من خاللها لقد شهد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خالل ال
كيلو متر،  17000صيانة الطرق الزراعية بمسافة تبلغ  أبرزهامجموعة من اإلنجازات والمشاريع الهادفة، لعل 

وتحسين واستغالل مساحات شاسعة من األراضي القاحلة وتحويلها إلى أراضي زراعية، وتدريب سكان المناطق 
على استخدام الوسائل المتطورة في الزراعة ودعم وتطوير المشاريع الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية الريفية 

وتصديرها. وقد غدا التركيز على التنمية الريفية أمرا أساسيا ينبغي العمل عليه لمواجهةَ ضخامة األرقام المتعلقة 
مليون نسمة حول  815لمناخ األمر الذي يفسر معاناة بظاهرة الهجرة غير المسبوقة والصراعات اإلقليمية وتغير ا

العالم من الفقر والجوع ونقص التغذية مما يدفع مزيدا من البشر إلى الهجرة لعدم وجود بديال آخر ما يستلزم مواجهة 
 جذور المشكلة وضرورة ضمان حق كل إنسان في الغذاء.

دولي للتنمية الزراعية تجسدت وتتجسد على مدى السنوات إن الشراكة الناجحة والمثمرة بين دولة قطر والصندوق ال
في العديد من المبادرات والمساهمات اإلنسانية العاجلة والمشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق في العديد من 

 الدول الفقيرة واألقل دخال ونموا، وتقدم الدعم لها دولة قطر.

ن  ندوق بغية مساعدته على تحقيق أهدافه النبيلة في القضاء على قطر تعمل بشكل حثيث ومتواصل مع الص دولةوا 
دارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة.  الجوع وا 
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وتساهم دولة قطر في حشد الموارد المالية للصندوق إلى جانب المساهمات الفنية في عمل الصندوق ووضع خطته 
لميادين. فدولة قطر عضو في المجلس التنفيذي الفنية ووضع خطط مختلفة في كافة ا نشاطاتهوبرامجه ومتابعة 

دارته للموارد ومشاريعه التنموية وتقييمها.  للصندوق وتشارك وتتابع بشكل متواصل سياساته العامة وا 

كما تعلمون ويعلم الجميع إن دولة قطر تواجه حصارا ظالما فرض عليها منذ تاريخ الخامس من يونيو/حزيران 
وادعاءات باطلة كشفتها األحداث والوقائع والمعطيات. وظلت دول الحصار  حججار وقد اتخذ ذلك الحصا. 2017

أسيرة ادعاءاتها وزيف حججها فواصلت وال تزال تواصل حمالتها ضد دولة قطر دون أن تبحث عن خطة للخروج 
قطر بما نسبته  مما تورطت به، ولم تقدم دول الحصار شيئا جديدا وهي تعلم جيدا بأن ال عالقة لحملتها على دولة

 إليها.

وسعت دول الحصار وسخرت كافة مواردها وأدواتها وأجهزتها لإلساءة إلى دولة قطر ومحاولة فرض الوصاية عليها 
خافيا للرأي العام العالمي. يقابل ذلك تطوير دولة قطر آفاق العالقات المميزة مع  األمروعلى سيادتها ولم يعد هذا 
 الصديقة. حيث أصبحت تلك العالقات أفضل مما كانت عليه قبل الحصار. الدول الكبرى والدول األخرى

وقد أخطأت دول الحصار مرة أخرى في عدم تقديرها إلرادة الشعب القطري الذي التف صفا واحدا وراء قيادته 
لتأثر  األزمة التي صنعتها دول الحصار، والتي بقيت تنشر االفتراءات والتضليل هذهالسياسية الحكيمة بمواجهة 

على اقتصادنا وعملتنا ومعدالت النمو في بالدنا وتعطيل خطتنا التنموية في شتى المجاالت. وقد دفعتنا هذه األزمة 
 والحصار الجائر الستكشاف مكامن القوة في المجتمع القطري الذي هو مصدر أولوياتنا وأساسه.

ديا لألمن الغذائي، ويعرض التنمية الزراعية والثروة إن ما تقوم به دول الحصار في المنطقة واإلقليم يشكل تهديدا ج
الحيوانية وتجارة الموارد والسلع الغذائية الزراعية بين دول المنطقة إلى مخاطر جدية ونتائج ال تعرف بعد عقباها. 

السلسلة من اإلجراءات غير الشرعية التي اتخذتها، بل مست بالقيم واألعراف  بهذهولم تكتف دول الحصار 
ننا ومن هذا المنبر ندعو وال مصالح وهي ال زالت ال تريد التوصل إلى حل في إطار االحترام المتبادل والمتكافئ. وا 

بأن يضع في برامجه وسياساته  1977الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي ساهمت دولة قطر في تأسيسه عام، 
ولة قطر وعلى األمن الغذائي العالمي ولما لهذا اآلنية المخاطر التي يشكلها الحصار الجائر المفروض على د

 الحصار من تبعات سلبية عديدة.

تعلمون كما نعلم نحن بأن أمام جلسات مجلس المحافظين هذه قضايا عديدة ينبغي النظر فيها واتخاذ قرارات بشأنها 
ريفية، ولكن علينا أن كالنزاعات وتغير المناخ وتوفير فرص للشباب لضمان سبل عيش مستدامة في المجتمعات ال

نعرف أيضا بأن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في بيئة عالمية متغيرة تتطلب فهما أفضل ودعما سخيا وواسعا 
لتجديد موارده المالية أثناء التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، لكي نساهم ونساعد الصندوق الدولي للتنمية 

 نية النبيلة التي أنشئ من أجلها.الزراعية لتحقيق األهداف اإلنسا

وفي الختام، أتمنى الجتماعاتنا أن تتوصل وتتخذ القرارات الفاعلة والصائبة التي ستسهم في تخفيف وطأة الفقر 
 والجوع ونقص التغذية التي يعاني منها ماليين البشر في عالمنا الواحد.
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اجتماع مجلس المحافظين لهذا العام، ويسعدني أن أترأس وفد حكومة الصومال االتحادية. لقد  يسرنا أن نشارك في
حظينا بفرصة االلتقاء برئيس الصندوق، وأعلمناه بالوضع الجاري في الصومال، وبخاصة في القطاع الزراعي. 

 والحكومة الصومالية الجديدة ملتزمة للغاية بالتأكيد على هذا القطاع المنتج.

ننا نولي و  هذا هو السبيل الوحيد كي تتمكن الصومال من التعافي من فترة طويلة من الحرب األهلية واإلهمال. وا 
أهمية كبيرة لهذا لقطاع المنتج. وهذا ما تقوم به حكومتنا حاليا. إن مستقبل الصومال يكمن في خلق فرص العمل 

موجات الجفاف التي تضرب الصومال كل بضعة للشباب لتمكين مجتمعاتنا من أن تغدو أكثر صمودا في وجه 
 سنوات.

إلى هنا بنية االستفادة من الخبرات والدعم المالي الذي يقدمه الصندوق. والصومال على استعداد إلعادة  نالقد جئ
لي، االنخراط مع جميع المؤسسات الدولية. وبالفعل فإن نتائج االنخراط األخير والتقييم الذي أجراه صندوق النقد الدو 

والبنك الدولي، وغيرهما من المنظمات الدولية إيجابي إلى حد كبير. والصومال تتقدم نحو الحوكمة السليمة، 
ومحاربة الفساد والفقر، والحد من الجوع. وقد عقدت وزارة الزراعة لدينا مؤخرا المؤتمر الوطني لألمن الغذائي في 

، مما سيسهم في خير 2030تتمتع باألمن الغذائي بحلول عام  الصومال، وأعددنا أثناءه استراتيجية لجعل الصومال
 بباقي اإلقليم.

إنني سعيد للغاية ألن أكون جزءًا من هذا االجتماع. وجميعنا نستفيد من المناقشات المثمرة والبناءة للغاية مع 
النسبة لموضوع الدورة الصندوق ومع زمالئنا اآلخرين من الوزراء والمنظمات األخرى التي تحضر هذا االجتماع. وب

"من الهشاشة إلى الصمود"، فنأمل أن تنفذ الصومال مفهوم التحرك من الدولة الهشة إلى دولة تتسم بالصمود، 
 بحيث يتمكن سكانها وبيئاتها من تحمل هزات تغّير المناخ، من موجات الجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية.
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ثني على الصندوق بشأن موضوع مجلس المحافظين، الذي يعتبر مالئما جدا ويأتي في أن تجنوب أفريقيا تود 
أو  ،نظام قدرة، على أنه "مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وفقا لالصمودالوقت المناسب. ويعّرف 

أو التعافي من آثار خطر  ،عابأو استي ،أو امتصاص ،مقاومةعلى عرض للمخاطر مأو مجتمع  محلي، مجتمع
على و  ."األساسيةهياكله ووظائفه  دةاستعاو  ، بما في ذلك من خالل الحفاظ علىكفؤة صورةفي الوقت المناسب وب

ولذلك هناك . في داخلهاصمود الرغم من أن المجتمعات الريفية مرادفة للهشاشة، إال أنها تمتلك عنصرا قويا من ال
بسرعة من  واتحركي لكيفقراء الريف صمود  عزيزمسؤوليته الجماعية تالمحافظين مجلس جعل ألن ي حاجة ماسة

ل السلع العامة إلى هذه المجتمعات من خالل االستثمار اصإيمن خالل  مدطويل األ صمودظروف الهشاشة إلى ال
 .في االقتصادات الريفية المستدامة

الدعم للمنتجين من أصحاب  Festa Tlala جوفي ضوء ما ذكر، تقدم حكومة جنوب أفريقيا من خالل برنام
بحلول عام  ضع ما ال يقل عن مليون هكتار من األراضي الصالحة للزراعة تحت اإلنتاجالحيازات الصغيرة لكي ت

بالتعاون مع وزارة مشروع الحدائق الزراعية الذي يدار  Festa Tlala في جميع أنحاء البالد. ويرتبط ببرنامج 2019
تهدف إلى و ي مواقع في جميع أنحاء جنوب أفريقيا . وتقام الحدائق الزراعية فيزراعصالح الاإلة و التنمية الريفي

إشراك أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين المحليين في كامل سلسلة القيمة الزراعية لمعالجة األمن الغذائي والفقر 
سكان مليون جائع من  14 ايا مثل قضية الـ. وتأمل حكومة جنوب أفريقيا في أن تتصدى لقضعلى المستوى المحلي

مكانات األراضي الزراعية فريقياأجنوب  ، وعدم المساواة بين األعمال الزراعية غير المستغلة استغالال كامال، وا 
 الخاصة والسكان.

الذي يهدف إلى تمكين شباب الريف في جنوب  LandCareوعالوة على ذلك، تقوم الحكومة أيضا بتنفيذ برنامج 
 .البيئي ثقيفوالت ،والتغذية المدرسية ،وتنمية المهارات ،الشبابيسعى البرنامج إلى معالجة قضايا بطالة فريقيا. و أ

. وتركز المدرسة في مرحلة ما بعدوالعناية بالناشئين  ،العناية بالناشئين داخل المدرسةبعدان:  LandCareولبرنامج 
تنفيذ حدائق الزراعة  عن طريققدرات والوعي من خالل دعم المدارس بناء العلى  العناية بالناشئين داخل المدرسة

المدرسة في  في مرحلة ما بعدالعناية بالناشئين ، وما إلى ذلك، بينما تركز والتخييم ،ريخضتللالمشاتل ، و دائمةال
وباإلضافة إلى . سنة 35العاطلين عن العمل حتى سن  الزراعيين المقام األول على الخريجين الجامعيين والخريجين

نهج قائم على المجتمع ومدعوم من الحكومة لإلدارة واالستخدام المستدامين  هي LandCareما سبق، فإن مبادرة 
واستدامة الموارد  ،إلنتاجيةلتحقيق المستوى األمثل للمبادرة في مثل الغاية الشاملة تللموارد الطبيعية الزراعية. وت

 .وتحسين نوعية الحياة للجميع ،وخلق فرص العمل ،واألمن الغذائي ،تاجيةالطبيعية بما يؤدي إلى زيادة اإلن

، فإن هذا الموضوع يتطلب منا تعزيز عزمنا والتزامنا بضمان إيصال السلع العامة إلى الرئيسوختاما، سيدي 
 المجتمعات الريفية لضمان حياة مستدامة أفضل للمجتمعات الريفية.
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الصندوق، والدول األعضاء فيه، والمتحدثين، والمجتمع المدني وجميع أولئك الذين يشاركون في  إدارةيي إسبانيا تح
 الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين.

وعلى وجه الخصوص، فإننا نود أن نسلط الضوء على المناقشات المعمقة خالل الدورات العديدة لهيئة المشاورات 
 نها قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ونحن نصادق على تبني هذا القرار.التي تمخض ع

تقدر إسبانيا عاليا التوزان الدقيق بين الحصافة واالبتكار في الطريقة التي يتطرق بها الصندوق لتحديات تعبئة 
 مساعدة اإلنمائية الرسمية.الموارد لفترة التجديد الحادي عشر، ضمن سياق عالمي يتسم بشح الموارد المتاحة لل

، فإن خارطة الطريقة للتجديد القادم ال تحجم عن تناول أكثر المخاطر إلحاحا مما الصعوباتوعلى الرغم من 
تواجهه بعض البيئات الريفية، والجهود الرامية إلى الوصول إلى أقل البلدان نموا، عالوة على البلدان متوسطة الدخل 

 ن معنا.التي مازالت بحاجة للتعاو 

في أذهاننا، فإن الصندوق يسعى لبذل جهود لتصميم مرافق تمويلية مبتكرة مما تشتد  االحتياجاتومع إبقاء هذه 
 الحاجة إليه، ولكن مع الجرعة الكافية من الحصافة لتجنب المخاطر المالية المفرطة.

، 2030يتماشى مع أهداف خطة  لقد دعمت إسبانيا عمل الصندوق وستستمر في دعمه للحد من الفقر الريفي بما
 ومنها على وجه الخصوص:

  دعما للجهود الرامية إلى التنسيق مع الوكالتين األخرتين في روما، ومع باقي المنظومة الثنائية ومتعددة
األطراف للمساعدة اإلنمائية، بغية الترويج إلرساء الشراكات واآلليات التمويلية المبتكرة، بما في ذلك 

 .تنامية للقطاع الخاصالمشاركة الم
  تقديرنا لجهود الصندوق للدفع بنوع من الزراعة التي تروج للتغذية الجيدة والتأقلم مع تغير المناخ، مع

 أخذها باعتبارات التمايز بين الجنسين بالحياد في جميع إجراءاته.
 وعلى وجه تقديرنا للجهود الرامية إلى وضع أولويات للشمول المالي لصالح المجتمعات الريفية .

الخصوص، فإننا نركز على الميزة النسبية للصندوق في مساعدته على تحويل تدفق التحويالت من 
المهاجرين في الشتات إلى البلدان النامية بحيت تغدو استثمارات ريفية يمكن أن تكون أساسا لتنشيط 

ربة من خالل أنشطة مرفق االقتصادات في المناطق النائية. وقد تم التثبت بصورة كاملة من هذه التج
 تمويل التحويالت الذي تشارك به بالدنا، وفي األنشطة الجديدة المشتركة التي نخطط لها في المستقبل.

وأخيرا، نود أن نضيف بأنه، وفي عالم تعتبر فيه الشراكات بين المؤسسات وما ينجم عنها من استقطاب للموارد، 
ن اإلسباني نحو المشاركة في تمويل برامج الصندوق باستخدام الصناديق أمرا حاسما لتمويل التنمية، يعمل التعاو 

ننا نقوم بذلك دعما للمشروعات التي تعاني من فجوات تمويلية، بما يتماشى مع إجراءات الصندوق،  الثنائية. وا 
 بحيث يمكن للبلدان أن تحصل على التمويل الدولي الكامل لمشروعاتها بأسلوب كفؤ وعملي.
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واسمحوا لي . محافظي الصندوق لمجلس ينبعحادية واألر الالدورة والسرور المشاركة في  الشرفإنه لمن دواعي 
أوال، بالنيابة عن حكومة سري النكا، أن أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن خالص امتناني للصندوق، وأثني على السيد 

كوسيلة فعالة لتحقيق هدفه المتمثل في  رئيس الصندوق على قيادته الممتازة في رعاية الصندوق جيلبير أنغبو
 التعاون مع الدول األعضاء.

اسمحوا لي أن أعبر عن تقديري للصندوق على اختيار موضوع الجلسة التفاعلية لهذا العام ، رئيس المجلس السيد
" الذي يعتبر موضوعا مناسبا ر في االقتصادات الريفية المستدامةمن الهشاشة إلى الصمود طويل األمد: االستثما"

تشهد مستوى جدا بالنسبة للسيناريو الدولي الحالي، بما في ذلك المتعلق بسري النكا، نظرا إلى أن جميع البلدان 
سة التفاعلية . كما أنه عامل حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأرجو أن تمهد هذه الجلمن الهشاشة امعين

 الطريق لجميع المشاركين من الدول األعضاء في الصندوق للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لجميع الموظفين في الصندوق الذين بذلوا جهودا جبارة في تصميم وتنفيذ  تقديريأقدم خالص  أن أود كما
 الوطنية في سري النكا. المشروعات في سري النكا بما يتماشى مع جدول أعمال التنمية

شريكا إنمائيا طويل األمد لسري النكا، وُقدمت مساعدته اإلنمائية األولى إلى  الصندوق وكما تدركون، لقد كان
. ومنذ ذلك الوقت، والصندوق وحكومة سري النكا يعمالن 1978" في عام مشروع كيريندي أويا للري والتوطن فيها"

دارة البيئة معا لتحقيق األمن الغذائي، وضما ن دخل أكبر وأكثر استدامة للمزارعين، وتحسين اإلنتاج واإلنتاجية، وا 
 على نحو مستدام.

هو الحال في بلدان اإلقليم األخرى، يلعب القطاع الزراعي دورا حاسما في اقتصاد سري النكا. إذ يسكن وكما 
زراعة العمود الفقري لالقتصاد وتوفر فرصا تعد الو ن في المئة من سكان البالد في المناطق الريفية. يحوالي ثمان

األرز  ا إنتاجالعاملة تقريبا في الزراعة، التي يهيمن عليها تقليدي ةكبيرة للعمالة حيث يعمل ثلث إجمالي القو 
. لذلك االقتصاد القائم على الزراعة مرتفع نسبيا اهيمن عليهيي تمعدل الفقر في سري النكا الو  المزارع.محاصيل و 

حكومة الحالية على أهمية تنمية هذا القطاع، وتعطي أولوية عالية لتنمية القطاع الزراعي مع تركيز خاص تشدد ال
وقد اتخذت الحكومة بالفعل عددا من المبادرات على التمكين االقتصادي للنساء بهدف التخفيف من الفقر الريفي. 

 .ى زراعة تجاريةزراعة الكفاف إل تحويلمع  ،لتحسين اإلنتاجية في قطاع الزراعة

مشروعا من الصندوق في  19مليون دوالر أمريكي كمساعدة إنمائية لتمويل  400وحتى اآلن، تم تلقي أكثر من 
مليون من السكان الفقراء في سري النكا في  2.2قروض للحد من الفقر الريفي. وقد استفاد ما يقرب من  شكل

ري كنتيجة لهذه الشراكة اإلنمائية. وأنا أعتقد أيضا أن أهداف ، والوالزراعةقطاعات مختلفة مثل مصايد األسماك، 
 جدول أعمال الصندوق. في اهام امكان تحتلللقضاء على هذه اآلثار س التنمية المستدامة التي ُوِضَعت

بالتعاون مع جميع الوكاالت ذات الصلة  2030تنفيذ خطة عام  من انخراطه في زاد قدالواضح أن الصندوق ومن 
دولة عضو فاعلة، تقع على عاتقنا مسؤولية تقديم كو . األعضاء دولالمتطلبات المالية لل تلبيةمع  ،األعضاء والدول

 للصندوق لتحقيق أهدافه مع استخدام أمواله بصورة فعالة وكفؤة. دعمنا الكامل
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أود أن أؤكد  المستمرة للصندوق، مساعدة اإلنمائيةلعن خالص امتناني مرة أخرى ل يباعر ومع إفي ضوء ذلك، و 
مكاناتها. ونحن نتطلع إلى انخراط أقوى وأكثر  على التزام سري النكا الكامل بالتعاون مع الصندوق بقدر قدراتها وا 

 كثافة مع الصندوق في المستقبل.
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 بيان ممثل جمهورية السودان

محافظي الصندوق، وبالدنا ن لمجلس يربعالدورة الحادية واأل نعقاداخاطبكم اليوم بمناسبة أويسعدني أن  يسرني
فيذ نتب إننا ننعم .تستشرف بشريات جديدة برفع الحصار االقتصادي الذي عانت منه البالد لمدة عقدين من الزمان

 ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةلعالن حكومة الوفاق الوطني التي تسعى بالمضي قدمًا ا  مخرجات الحوار الوطني و 
 .يالريف ائي والحد من الفقرمن الغذاألتحقيق وعلى رأسها 

منذ  لصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مواصلة دعمه للسودانل أتقدم بجزيل الشكر والعرفانسمحوا لي بأن ا
في دعم قضايا التنمية الزراعية والريفية في  الصندوق عاليًا كذلك دور أثمنطيلة فترة الحصار، و و  1978العام 

بلورة  من أجلتحوالت اقتصادية وسياسية تضفي على اجتماعاتنا هذه أهمية خاصة  الوقت الذي يشهد فيه العالم
 .يينسكان الريفالمجموعات صغار المنتجين ومناصرة الفئات الضعيفة من جهود مشتركة لدعم 

يصبح قطاعًا قائدًا  من أجل أنتجهت في سياساتها الداعمة للقطاع الزراعي ا حكومة السودانفإن  تعلمونكما 
 أداء األعمال ستثمار وتسهيل إجراءاتالمشجعة لال االقتصادية صالحاتقتصاد الوطني من خالل حزمة من اإللال

 ء وتحسين سبل كسب العيش،المتاحة للمساهمة في توفير الغذا الطبيعية ستغالل المواردبهدف ا لجذب المستثمرين 
كذلك  .ستثمار في القطاع الزراعيطنية لالالخطة الو  من خالل روتخفيف حدة الفق قضاء على الجوع وذلك لل

نتاج الزراعي إلتنظيم المنتجين في جمعيات إنتاجية وفقًا لقانون أصحاب مهن ا شجعت حزم اإلصالحات
صغر سن القوانين والتشريعات التي تساعد وتمكن من الحصول على التمويل عبر مشروع التمويل األو ، يوالحيوان

 .ونوافذ التمويل األخرى

كبيرة مثل مثل تحديات تالعالم خالل الفترة الماضية والتي  شهدهاقتصادية الهائلة التي السياسية واال لمتغيراتاإن 
الوطنية لتحقيق بااللتزامات  اإليفاءمن أخطار وكوارث بيئية تتسبب في عدم  اوما ينتج عنه التغيرات المناخية

والقطاع الخاص على ابتكار التنمية مع شركاء  ل المشتركويتطلب ذلك العم .2030 لخطة المستدامةالتنمية  هدافأ
 .الفقرواستثمارها للحد من  ينسكان الريفلستخدام القدرات الكامنة والفرص الكبيرة لوذلك ال ،النظم الحديثة لإلنتاج

ستدامة بما نملكه لتزاماتنا الوطنية بالمساهمة في تحقيق التنمية الريفية الماعهدنا في الوفاء ب نجددإننا في السودان 
ستغالل ستغاللها االوالتكنولوجيا ال المالئمةيمكن تحريكها بتوفير الموارد المالية  ، التيمن موارد طبيعية وبشرية

نتطلع  إننا. قتصاد القوميستثمار في المجال الزراعي وبرنامج إصالح الدولة واالمثل، وفق خطتنا الوطنية لالاأل
ناديق  الدولية والمؤسسات المالية لمساعدتنا فى تخفيف أعباء الديون التي أثقلت من الص لى المزيد من الدعم إ

كما نأمل أن تخرج  كاهل السودان كما نتطلع لدعم الصندوق خاصة عبر المنح للنهوض بالقطاع الزراعي.
 متداد العالم .اهداف الصندوق والتنمية الشاملة والمستدامة على أحقيق لتبرؤى يتوافق عليها الجميع  التوصيات

 ة.مع تمنياتي لكم بمداوالت مثمرة وناجح ستماععلى حسن اال أن أشكركم يسعدني الختاموفي 

  



 GC 41 

159 

 بيان ممثل جمهورية توغو

الموضوع المختار لهذه الدورة الحادية فيما يتعلق ب ف وفد توغو أن يغتنم هذه الفرصة للتعبير عن وجهة نظرهيشرّ 
 ق الدولي للتنمية الزراعية.واألربعين لمجلس محافظي الصندو 

: االستثمار في األمد طويل إلى الصمودهشاشة من الالموضوع الذي يجمعنا خالل هذه الدورة، وهو: "ويسّلط 
صغار المنتجين و لعالم الريفي بشكل عام التي تواجه ا" الضوء على المشكلة الحادة االقتصادات الريفية المستدامة

 مبناء قدراته من أجلجهزة تقوية األو  النظموالحاجة إلى تعزيز  هشاشتهم يبرز. وهو بشكل خاصالزراعيين 
 لالحترازالتحدي في ضوء السياق الحالي هذا  ويتفاقممستدام.  بشكلإلى األسواق  هموصولتيسير اإلنتاجية و 

 والمنافسة القوية في األسواق. ،اآلفات وغزو ،العالمي
المتعلقة  المسائلبعض  أن تعالجتوغو،  ومنهاما في أقل البلدان نموا المناطق الريفية، وال سي، على الواقعفي و 
نتاج القطاع الزراعي ووصول اإلب  حافزةالتي تشكل عوامل  الحالية والمسائلسواق. األإلى صغار المنتجين نتاجية وا 

كبيرة الزيادة ال منها جملة أمور الذي ينعكس فيتغير المناخ والنمو السكاني الكبير،  ا آثارلهذه المشكلة هي أساس
من ناحية داخل البلدان، وال سيما الهجرة  الملحوظة ةالهجر موجات باإلضافة إلى ذلك، فإن و في عدد الشباب. 

البلدان نحو مناطق أخرى من من خرى، األناحية الها من نتائج، ومن يترتب عليمع كل ما  من األرياف الجماعية
 نهج إقليمي ومحلي للتنمية. إلى اعتمادالحاجة الملحة ، تؤكد ةدرامي بما تنطوي عليه من أحداثالعالم 

ها تعزيز نماذج التنمية بين ولذلك من المهم إيجاد ُنهج لمعالجة مسألة توظيف الشباب من خالل جملة أمور من
خالل من  وضعهافي السياسة الزراعية الجديدة لتوغو، التي تم  الشاغل. وينعكس هذا للجميع والتشاركيةالشاملة 

الرئيسية في الترويج  هتنفيذ ةالستثمار الزراعي واألمن الغذائي والتغذوي، الذي تتمثل استراتيجيلبرنامج الوطني ال
صغار  من األوليةالزراعية وستكون قادرة على تجميع بعض المواد  تعزيز المشروعاتسيتم و الزراعية.  لألقطاب

 المشروعات الزراعيةاالستراتيجية التي تهدف إلى تشجيع  يتم تنفيذ هذهو ، من أجل تأمين دخلهم. نمنتجيال
في تأمين مصادر الدخل للجهات  ، كما أنها تسهمالصناعية الكبرى بالتوازي مع إجراءات التنمية الزراعية التقليدية

اء الشرك انخراطكل هذه اإلجراءات ممكنة بفضل وأصبحت تحسن ظروفهم المعيشية. و الفاعلة الزراعية والريفية، 
 .أيضا ستثماراتاال وبفضلاالجتماعي  او في برنامجهغالتقنيين والماليين الذين يدعمون حكومة تو 

، مختلفة تنفيذ مشروعاتعن  أسفرتخاص لعالقات التعاون مع الصندوق والتي عن تقديره الوفد توغو  ويعرب
شركاء  واشتركالريفية. ادرات الفردية لتعزيز المبوالمشروع الوطني  في توغووآخرها مشروع دعم التنمية الزراعية 

مليار  38تمويل إجمالي قدره ب في توغوتمويل مشروع دعم التنمية الزراعية في مختلفون، بما في ذلك الصندوق، 
جماال، في إطار الصندوق  وقد انتهت تدخالت. من فرنكات الجماعة المالية األفريقيةفرنك  استفاد هذا المشروع. وا 

الريفية لتعزيز المبادرات الفردية تم تمويل المشروع الوطني و امرأة.  65 296، منهم شخصا 136 033 من األنشطة
الصغرى الريفية  المشروعات، ويهدف إلى تشجيع من فرنكات الجماعة المالية األفريقيةمليار فرنك  19.2مبلغ ب
الرامية هج نُ ال أحد يمثل هذا العملو محركات للنمو في القطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة. بوصفها الصغيرة و 

إمكانية ل هذا المشروع تدخالت أخرى تهدف إلى تحسين كمِ وظائف مستدامة في المناطق الريفية. ويُ  إلى استحداث
المالية الالمركزية  النظملى التمويل، في سياق ال تزال فيه المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك و عصول الح

 .والتجهيز اإلنتاج مجاليال سيما في و لقطاع الزراعي، مترددة في تمويل ا
توجها أكثر أكثر شموال و أنسب و حدد آليات تمويل ويجب علينا أن ننعرفها. موجودة بالفعل ونحن طوارئ الحاالت و 

حديد تكون آليات التأمين القائمة على الدراسات االكتوارية لت كما يمكن أن. الجهات الفاعلة الزراعية والريفيةنحو 
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فضال عن القطاع الزراعي  نحوتشجيع المؤسسات المالية على التحول لخصائص المخاطر من العوامل الرئيسية 
 .التجهيزصناعة 

أخذ ت تيوالمؤسسات ال الوكاالتجميع في أعمال الصندوق، و  ونظمات ييتجسد في اتفاقالذي  الطوعيهذا الطموح و 
خرى من الناس األفئات البصيص أمل لجميع الشباب ولجميع ، يمثل دالريفية محمل الجو ة يالتنمية الزراع مسألة

، فإن األمر متروك لجميع األطراف المعنية للعمل نحو تعبئة وبالتاليالضعفاء الذين يعيشون في هذه المناطق. 
مشروعات لتنفيذ برامج و  التي تتم تعبئتهاالموارد  ويجب أن ُتستخدممالئمة لالحتياجات القائمة. و موارد كافية 

لحواجز نتصدى فيه لالوصول الفعال إلى هذه الموارد في الوقت الذي  يجب تيسيرعملي، و  من خالل نهج، إنمائية
 .المنشودةتحقيق النتائج  التي تعرقلغير اإلجرائية 

الذاتية، و  لتبادل المعرفة حول التجارب المحلية، امناسب اإطار تمثل متعددة األطراف الشراكة الوتظل توغو مقتنعة بأن 
 االحتياجات.أساس توزيع على البلد أو منطقة أو إقليم. وهي أيضا قوة لتعبئة الموارد و الخاصة بكل 

تحد ، وخاصة في المناطق الريفية هو المستدامة على الصمود التحدي المتمثل في بناء قدرة المجتمعات المحليةو 
 أن نحقق معا، يمكنو  بالفعل. المضطلع بهاءات تكثيف اإلجرامن خالل أيضا يمكن التصدي له حقيقي، ولكن 

 ة.يفعالالتصدي للهشاشة بالفئات الضعيفة من أجل في دعونا نستثمر في الشباب و فذلك. 
دوالر أمريكي في  100 000وأخيرا، أود أن أعلن، فيما يتعلق بتجديد موارد الصندوق، أن توغو ستساهم بمبلغ قدره 

 .2018عام 
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 ية التونيسيةبيان ممثل الجمهور 

التحيات وأعبر لكم عن سعادتي بوجودي بينكم للمشاركة في أشغال  في بداية  الكلمة أن أتقّدم إليكم بأحرّ  يسعدني
 .2018 لعاملمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  الحادية واألربعينالدورة 
وساهم في  ،أحد الركائز األساسية لالقتصاد الوطنيالقطاع الفالحي والصيد البحري في بالدنا منذ االستقالل  مثل

حيث ساهم خالل السنوات األخيرة عبر الترفيع في مستوى النمو  ،تحقيق جملة من األهداف التنموية لبالدنا
باإلضافة إلى الحد من ظاهرة النزوح وتثمين الموارد  ،االقتصادي و تحقيق األمن الغذائي وتطوير الصادرات

 حة والمحافظة على البيئة.الطبيعية المتا
إاّل أنها مازالت تواجه صعوبات على المستوى االقتصادي  ،اآلن في إرساء الديمقراطيةحتى  سن نجحت تونئلو 

ذو  واالجتماعي. وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الّذي رافقنا  ،نعّول على شركائنا في دعم المسيرة التنموية ا 
اآلن أحد الشركاء الرئيسين في دعم القطاع  حتىات األولى من االستقالل وال يزال في هذا المجال منذ السنو 

 ،مشروعا في القطاع الفالحي 15مساهمة الصندوق في تمويل حتى تاريخه من حيث استفادت تونس  الفالحي،
 3دوالر منها مليون  243قدرها  إجماليةبقيمة  منحو  وخاصة مشاريع التنمية الفالحية المندمجة عن طريق قروض

 مشاريع بصدد اإلنجاز.
 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: التي يمّولهاخصائص المشاريع  ومن

 خل المحدود،لدوخاصة منها المناطق الهّشة وذات ا ،توّجهها نحو المناطق الريفية الصعبة 
 بتوفير وتحسين ظروف عيشهم  ةسكان المناطق الريفي نمساهمة هذه المشاريع في فك العزلة ع

 اإلنتاج وتقليص آثار الجفاف، البنية األساسية ووسائل
 نجاز المشاريع ترسيخ ريادة  من مما مكن ،االعتماد على المقاربة التشاركية في تشخيص وا 

لعب دور هام فيها والمساهمة الفعالة في إشراكهم في وبذلك  ،األعمال والمبادرة عند المنتفعين
 إنجاحها،

  في تحسين ظروف عيشهم.إشراكهم رأة الريفية والشباب والعمل على لملإيالء عناية خاصة 
نجازات الوزارة، مازال القطاع يواجه بعض الصعوبامن رغم على ال مرتبطة بندرة وهشاشة الوالعراقيل  تجهود وا 

صة منها وخا ،وقد حتمت هذه الوضعية على وحدات اإلنتاج ومدخالت اإلنتاج. الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية
جهة جملة من التحديات تتمثل باألساس في رفع اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج وضمان وام ،صغيرة الحجم والعائلية

حكام استغاللها  عنفضال  ،استقراره وتثمين المنتوج عبر التحكم في كلفة اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية وا 
 إيجاد موارد دخل إضافية لضمان ديمومتها.

تهدف إلى تنمية الموارد الطبيعية  2020-2016 أهم محاور سياسة التنمية الفالحية خالل الخماسية، تهدف ذلكوب
حكام  وضمان استدامتها والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ومعالجة األوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وا 

ظومات اإلنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان إلى جانب النهوض بمن ،استغالل األراضي الدولية الفالحية
عالوة على النهوض بالفالحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور  ،ديمومتها ودفع االستثمار وتمويل النشاط الفالحي

 ي.الفالحة في التنمية الريفية وترشيد حوكمة قطاع الفالحة والصيد البحر 
لهام الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للنهوض بهذا فإننا مقتنعون بالدور ا ،هذه األهداف ولتحقيق

 القطاع في بالدنا باعتباره شريكا استراتيجيا لتونس.
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المخصصة إلعداد المراحل  المنح ومن الرفع من حصة تونس في الدعم المالي خالل الفترة القادمة منكم ونأملهذا 
ة شروط منح القروض مع دراسة إمكانية فتح مكتب للصندوق التحضيرية للمشاريع المستقبلية إلى جانب مراجع

 بتونس يمّكن من تسهيل عمليات التواصل والتنسيق لضمان ظروف أفضل لتنفيذ المشاريع.
التنموي لبالدنا خالل  الجهدفي ختام هذه الكلمة إال أن أؤكد على أملنا في أن يواصل الصندوق دعم  يسعنيال 

 كري.شمع خالص السنوات القادمة 
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 أوغنداجمهورية  ممثلبيان 

بدأ التعاون الفاضل الطويل الذي يحظى بتقديرنا العالي بين أوغندا والصندوق باالزدهار منذ أوائل ثمانينات القرن 
مشروعا  16الماضي، عندما بدأ الصندوق عملياته في البالد. ومنذ ذلك الوقت، دعم الصندوق وأسهم في تمويل 

لى حد كبير في رفاه العديد  اقتصاديالريفية أدت إلى تحول اجتماعي للتنمية الزراعية و  ملفت للنظر، أسهم بدوره وا 
من الريفيين في أوغندا. وبالتالي، فإنه ليثلج صدرونا معرفة أن جدول األعمال اإلنمائي في أوغندا كان على الدوام 

صوى، وهو مبدأ متأصل في جميع المشروعات موجها نحو االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامة كأولوية ق
 التي يدعمها الصندوق.

ومن المبهر تسليط الضوء على المدى الذي أسهم فيه دعم الصندوق في بناء صمود السكان الريفيين. فألكثر من 
من  ثالثين عاما، دعم الصندوق جهود أوغندا لتحقيق أهدافها االستراتيجية المتمثلة في تمكين السكان الريفيين

مليون دوالر أمريكي  400التغلب على الفقر وانعدام األمن الغذائي. ولتحقيق هذه الغاية، استثمر الصندوق أكثر من 
مليون دوالر أمريكي. وألغراض اإليجاز، فإننا سنسلط  150مشروعا وبرنامجا، مع تمويل جاٍر بما يتجاوز  16في 

 عالم هامة في االستثمارات القيمة في البالد.الضوء على القليل فقط من هذه المشروعات تبرز كم
مليون دوالر  120من خالل شراكة ابتكارية بين القطاعين العام والخاص، استقطب الصندوق وأوغندا أكثر من 

مليون دوالر  40أمريكي من االستثمارات الخاصة لقطاع زيت النخيل الفرعي، مع قرض نظير من الصندوق بحدود 
من أصحاب الحيازات الصغيرة إلنتاج وبيع ثمار زيت النخيل  المزارعينَمكِّنة ولدعم التحية المُ أمريكي لخلق البنى 

للمجهزين من القطاع الخاص. وقد أدى االستثمار في زيت النخيل في بوكاال والجزر المحيطة في بحيرة فيكتوريا 
غاالنغاال برمتها. فعلى سبيل المثال،  إلى أثر تحويلي مثير لإلعجاب على الوضع االجتماعي واالقتصادي لمقاطعة

وفي أوائل القرن الحالي، كانت غاالنغاال واحدة من أفقر المقاطعات في أوغندا حيث لم تكن تتسم إال بخيارات قليلة 
لسبل العيش، وببنى تحتية ضعيفة وبمجال محدود من الخدمات الحكومية.  ومع االستثمار في زيت النخيل، يكسب 

دوالر أمريكي سنويا.  2 500أصحاب الحيازات الصغيرة حاليا دخال صافيا يتراوح وسطيه بحدود المزارعون من 
شخص في المزرعة النواة، عالوة على المزارع األخرى ألصحاب الحيازات الصغيرة.  3 000ويعمل أكثر من 

ع أقساط المدارس ونتيجة لذلك، فإن معظم األسر قادرة حاليا على الحصول على الخدمات الصحية، وعلى دف
 ألطفالها وتحسين رفاهية أسرها

في الجزيرة بما يتعدى مزارعي زيت النخيل والعاملين عليه. إذ  النخيلومن المثير لالهتمام، اتساع أثر تنمية زيت 
في بيوت أكثر جودة تتمتع بأسقف دائمة، مقارنة بالوسطي الوطني  تعيشبالمائة من األسر اآلن  97أن حوالي 

مدرسة ابتدائية ومدرستين إعداديتين، وثالث مؤسسات  11بالمائة. وفي جزيرة بوكاال توجد حاليا  70ل عن الذي يق
. إضافة إلى ذلك، فإن االستثمار 2006للتدريب المهني، مقارنة بمدرسة واحدة ابتدائية ومدرسة واحدة إعدادية عام 

بوكاال حاليا بخدمات نقل بحري منتظم وشبكة طرق  في البنى التحتية قد واكب تنمية زيت النخيل. وتتمتع جزيرة
. كذلك تخدم الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 2000كيلومترا فقط عام  70كيلومترا، مقارنة بحوالي  700طولها 

مدادات مياه الشرب النظيفة أكثر من  بالمائة من األسر فيها. وقد أدى هذا التحسن االقتصادي اإلجمالي إلى  30وا 
ستثمارات خاصة في خدمات أخرى مثل التغطية الكاملة للبنى التحتية للهواتف المحمولة. عالوة على ذلك، فتحت ا

مؤسستان ماليتان فرعين لها في الجزيرة. وبنيت الفنادق والمنتجعات وبدأت السياحة في البزوغ كنشاط اقتصادي 
 جديد ينمو باستمرار.



 GC 41 

164 

نخيل قد مكن غاالنغاال من تحقيق رؤية أوغندا لتحويل المجتمع الريفي، خالصة القول، أن االستثمار في زيت ال
وقيادة التحول من زراعة الكفاف إلى الزراعة التجارية، لصالح اآلالف من أصحاب الحيازات الصغيرة. ولهذا السبب 

نطاق واسع.  ينظر إلى الخبرة الناجحة في غاالنغاال على أنها نموذج يحتذى به لتوسيع النطاق وتكراره على
ولتحقيق هذا الحلم، فإننا نحبذ تنمية البرنامج الوطني لزيت النخيل، والذي يتم تصميمه حاليا بشراكة مع الصندوق، 

 لدعم محاصيل وسلع أخرى يظهر المستثمرون الخاصون اهتماما بها.
ر المتعلقة باالستثمارات وفي جميع المشروعات، كانت حكومة أوغندا على الدوام حذرة وأولت عناية وثيقة للمخاط

الزراعية على نطاق واسع، بما في ذلك إمكانية تخليف آثار اجتماعية وبيئية. وبالعمل في شراكة وثيقة مع 
الصندوق، تم إدماج إجراءات التخفيف من المخاطر بصورة ناجحة في استثمارات زيت النخيل في غاالنغاال. 

ت النخيل يمكن بالفعل أن يكون مستداما بيئيا واجتماعيا. ومن التعلم وأثبتت مخرجات المشروع أن االستثمار في زي
من هذه الخبرة، فإن الحكومة مصرة على االستمرار في إضفاء الطابع المؤسسي على اإلجراءات الحمائية البيئية 

ميع السكان واالجتماعية لمثل هذا النوع من االستثمارات لضمان التنمية االجتماعية االقتصادية المستدامة لج
 الريفيين.

وتعد حالة زيت النخيل مثاال واحدا فقط من العديد من األمثلة على الشراكات المثمرة واإليجابية التي بنتها أوغندا مع 
مكرسا للغاية وقيما، يوفر الدعم الذي ال  شريكامرور العقود الثالثة السابقة مع الصندوق. وتعتبر أوغندا الصندوق 

خالصه للدول يقتصر فقط على الش نما أيضا على كونه مرنا، إضافة إلى التزام الصندوق وا  روط التيسيرية، وا 
األعضاء فيه. وفي حال قطاع التمويل الصغري، فإن إصرار الصندوق والتزامه على مدى سنوات قد أدى إلى 

يجة في الموافقة مؤخرا على إرساء ثقة متينة مع وزارة المالية في سعيها إليجاد إطار ناظم لهذا القطاع. وكانت النت
يجاد سلطة ناظمة للتمويل الصغري في أوغندا. وبصورة  قانون لمؤسسات التمويل الصغرية من المستوى الرابع وا 
مشابهة، فقد أثبت الصندوق التزامه القوي ومرونته واستعداده لمواءمة استثماراته، بهدف دعم جهود الحكومة في 

عادة تنشيط نظامها الو   طني لإلرشاد الزراعي. إصالح وا 
باألطر السياساتية والخطط االستراتيجية، التي تتضمن من بين جملة أمور أخرى رؤية  أوغنداويتوجه اقتصاد 

، والتي يتمثل طموحها األساسي في نقل أوغندا إلى وضعية البلد متوسط الدخل. ومن بين أشكال الزخم في 2040
الزراعي الهادفة إلى تحويل الزراعة في البالد من زراعة تهيمن عليها  هذه الرؤية، الخطة االستراتيجية للقطاع

الفالحة إلى حد كبير إلى وضعية الزراعة التجارية. ويعد استهداف أصحاب الحيازات الصغيرة من األمور الهامة 
خلق الثروة على وجه الخصوص ألنه يعزز من أداء القطاع الزراعي الذي بدوره يسهم بدوره بصورة كبيرة في فرص 

 مع الحد من الفقر الريفي والجوع.
عاما، عانت األقاليم الشمالية من أوغندا من حروب مستمرة، شهدت نزوح أكبر عدد من  20وعلى مدى أكثر من 

قامتهم في مخيمات للمهجرين داخليا، وذلك سعيا وراء السالمة والبقاء على قيد الحياة. وخالل  السكان في اإلقليم وا 
ة بأكملها، كانت المجتمعات المتأثرة غير منتجة ألنها هجرت بساتينها ومواردها األخرى على عجل، وبقيت هذه الفتر 

، فقد عانى اإلقليم نفسه من أعداد هائلة من ذلكعلى قيد الحياة أساسا من خالل المساعدات اإلنسانية. إضافة إلى 
ألقاليم الجنوبية الغربية من بروندي، ومن جمهورية الالجئين من جنوب السودان، مع نزوح أعداد كبيرة أيضا من ا

ورواندا. وكما تم االعتراف به خالل قمة التضامن مع المهاجرين خالل هذه الفترة وبعدها، وهي  الديمقراطيةالكونغو 
، تستضيف أوغندا ما يقارب من مليون ونصف الجئ. 2017القمة التي عقدت في أوغندا في أوائل يوليو/تموز 

ي الحال بالنسبة ألولئك المهجرين داخليا، فإن سبل عيش الالجئين وحياتهم هشة للغاية وهو باقون على قيد وكما ه
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الحياة أساسا بفضل المساعدات اإلنسانية. كما أنهم يستنفدون الموارد الطبيعية مما يؤدي إلى تدهور بيئي. 
 عيش السكان المتأثرين.وتستدعي جميع هذه الظواهر جهودا مستهدفة لدعم إعادة بناء سبل 

قبل حوالي خمس سنوات، اعترفت إدارة الصندوق بأهمية الحضوري القطري كسبيل لجعل الخدمات أقرب إلى 
السكان الذين يستفيدون منها. وقد تبع ذلك ندب ممثلين قطريين للصندوق كي يكونوا واجهة للتعاون مع الحكومات 

المدير القطري على المستوى القطري، يسهم  قربشهد أوغندا بأن الوطنية لضمان تحقيق حلم إدارة الصندوق. ت
شراف أفضل على المشروعات، وهي توصي باإلبقاء على مثل هذه الترتيبات.  بالفعل في تنفيذ وا 

دوالر  150 000مدى السنوات الثالثين الماضية، فإن أوغندا تتعهد بمبلغ  علىوبروح من الشراكة المتينة التي بنيت 
لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وهي ثاني زيادة متتالية في مساهماتنا في موارد الصندوق، بعد ل أمريكي

دوالر أمريكي. مما يمثل  100 000دوالر أمريكي إلى  50 000الزيادة التي طرأت أثناء التجديد العاشر للموارد من 
 منه عاليا ونعتبره فريدا من نوعه من نواحي عديدة.إشارة ملموسة إضافية إلى الثقة والتقدير الذي يحظى به شريك نث
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 بيان ممثل المملكة المتحدة

المملكة المتحدة فخورة بسجلها في التنمية الدولية ومحاربة الفقر على مستوى العالم. وبالفعل، فإن المملكة المتحدة 
م المتحدة لذا فإننا نعمل بجد على عضو فخور ونشط في األمم المتحدة، وألن المملكة المتحدة داعم ملتزم باألم

 تحسينها.
بعد أكثر من سنتين على االتفاق على أهداف التنمية المستدامة، فإننا نطلب المزيد من النظام اإلنمائي لألمم 

، والتطرف، وتغير المناخ، والتمدن، والكوارث الطبيعية، والفقر قد فالنزاعاتالمتحدة  أكثر من أي وقت مضى. 
 لتوليد مستويات غير مسبوقة من الحاجة. اجتمعت كلها

إننا بحاجة لمخرجات أفضل. والنظام بحاجة ألن يرقى بنفسه لمواجهة هذا التحدي. فأشد الناس فقرًا في العالم، 
 يستحقون ما هو أقل من ذلك. ال البلدانودافعي الضرائب في 

رضية قوية لبناء أمم متحدة تناسب القرن الحادي وتخلق تقارير األمين العام لألمم المتحدة بشان إصالح المنظومة أ
، وكفؤة، وقادرة على توفير المسوغات لألشخاص الذي تخدمهم، بما في ذلك بالضرورةوالعشرين. أمم متحدة شفافة 

دافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم، ما الذي تقوم به، وأين تقوم به، وما هي النتائج التي حققتها بالنيابة عنهم. 
 يتمتع األمين العام لألمم المتحدة بدعم المملكة المتحدة لقيادة هذا اإلصالح.و 

 المنبثقة عن تقاريره فهي: الرئيسيةوأما المواضيع 
نما القيام بالمزيد  يتوجبإذ  –الكفاءة  على األمم المتحدة أن تعتنق مبدأ الكفاءة. وال يعني ذلك القيام بقدر أقل، وا 

 من البشر بالموارد التي نمتلكها بالفعل.والوصول إلى أعداد أكبر 
المتحدة بحاجة ألن تكون عرضة للمساءلة. وتدعم المملكة المتحدة االلتزام بشفافية أكبر بشأن  فاألمم –المساءلة 

 أين يأتي التمويل، وكيف يتم إنفاقه وما هي النتائج التي يحققها.من 
 ام لألمم المتحدة للتركيز على تحسين األداء على أرض الواقع.ومن األمور الحاسمة، أننا ندعم توصيات األمين الع

يشك في أن اإلصالح أمر ملح. فمنظومة األمم المتحدة التي تعتنق اإلصالح يمكن لها أن  أنال يمكن ألي إمرء 
ت التي تحقق إمكانياتها الهائلة على أكمل وجه. ويتمثل عملنا في خدمة أولئك الذين يعتمد مستقبلهم على اإلجراءا

 نتخذها اآلن.
وتشع هذه المواضيع جميعها في تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الذي يصادق عليه مجلس المحافظين 

المتحدة أن تهنئ رئيس الصندوق السيد أنغبو، وفريق الصندوق، وجميع أعضاء هيئة  المملكةفي دورته هذه، وتود 
 ، بهذه الصورة الشاملة.المشاورات على اإللمام بهذه اإلصالحات

هذه اإلصالحات جميعها سوف يحول الصندوق. إذ سيغدو أكثر انفتاحا على الخارج. كما أنه سينخرط  إيصالإن 
بصورة ذات مغزى أكبر على المستوى القطري، ويضمن أن تحظى جميع المشروعات بإدارة جيدة وأن يتم تقاسم 

وع أيضا من قاعدته المالية ويدعم البلدان مع نموها وانتقالها. وسيزيد الدروس على المستوى العالمي. كذلك فإنه سين
من الشفافية ألغراض قدر أكبر من المساءلة. وسوف ينظر في ما هو األفضل لدعم األشخاص الذين يعانون من 

رى لدعم تتطلع للعمل مع الدول األعضاء األخ المتحدةاإلعاقة، وضمان أن ال يتخلف أحد عن الركب. إن المملكة 
الصندوق لتحقيق هذا التحول، وتقريبنا بصورة أكبر من تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الوصول إلى عالم 

 متحرر من الجوع.
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 بيان ممثل الواليات المتحدة األمريكية

 إننا نحيي الرئيس أنغبو على قيادته للصندوق على مدى العام الماضي، ومصادقتنا على رؤيته لجعل الصندوق
والجوع وسوء التغذية. ومع أنه يحق للصندوق أن يفتخر بالكثير مما  ،أكثر كفاءة وفعالية في الحد من الفقر الريفي

الصندوق وموظفيه لالستمرار في تقدير  بإدارةحققه، إال أن الشهادة على التزام الرئيس أنغبو هي محاولته للدفع 
 المجتمعات الريفية احتياجا في العالم.أكبر على أكثر  اكيف يمكن للمنظمة أن تخلف أثار 

إننا نشكر إدارة الصندوق وموظفيه على تفانيهم في خدمة مهمة الصندوق النبيلة. أبلى الصندوق بالء حسنًا في 
االستفادة من خبرته وتجربته في تصميم وتنفيذ التدخالت ذات اآلثار الكبيرة التي أفادت المزارعين الفقراء من 

الصغيرة في المناطق الريفية النائية. كذلك فإننا نقدر أيضا العمل الذي قام به مكتب التقييم أصحاب الحيازات 
المستقل في الصندوق، والذي يستخدم تحليالته ونزاهته المنهجية لكي تستنير بها برمجة الصندوق، وتستفيد منها 

 إدارة هذه المؤسسة والدول األعضاء فيها.
ر المستمر للسبل التي يمكن له من خاللها أن يعزز من القيمة المتحققة مقابل المال إننا نحث الصندوق على التقدي

، سيتحرك الصندوق قدما بمبادرة 2018المنفق، واالستفادة من الخطوات التي تتخذها المؤسسة بهذا الشأن. في عام 
الصندوق من رفع سوية عملياته أن يتمكن  ،، والتي نأمل من خاللها" الطموحةز التشغيلي إلحراز النتائج التميّ "

وقدرته على إيصال برنامج العمل الذي يحقق قدرا أكبر من األثر على أرض الواقع. كذلك فإن الصندوق يزيد من 
عندما يكون ذلك  ،بين الوكاالت الثالث التآزرويستفيد من  ،تعاونه االستراتيجي مع الوكالتين األخرتين في روما

 ة النسبية لكل مؤسسة منها.مالئما ومتماشيا مع الميز 
. ونقدر العمل الذي يقوم به الصندوق في هذا األمريكية ويبقى األمن الغذائي أولوية إنمائية لحكومة الواليات المتحدة

الصدد. وبروح من التعاون واألهداف اإلنمائية المشتركة، ستستمر الواليات المتحدة األمريكية في التعاون بصورة 
سعيا لتحقيق أهدافنا المشتركة للنهوض بالنمو الشمولي والحد من الفقر في أكثر المناطق  ،وثيقة مع الصندوق

 احتياجا من البلدان النامية.
 إننا نتطلع لمزيد من التعزيز لشراكتنا مع الصندوق في السنة القادمة.
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 فنزويال البوليفارية جمهورية بيان ممثل

 تنظيم هذه الدورة الحادية واألربعين لمجلس المحافظين.أود أن أشكر رئيس الصندوق وأهنئه على 
إن العالم اليوم يعيش وضع الحروب التقليدية وغير التقليدية التي تولد اختناقات اقتصادية ومالية تجعل الناس 

تاريخنا يعانون ظروفا مأساوية، متمثلة في زيادة الجوع والفقر. وبالدنا بالد هشة ألنه تم تجريدها من مواردها، ومن 
رثنا الثقافي، والطرق التقليدية التي كنا نوّفر فيها الطعام ألنفسنا وثرواتنا وأراضينا، وحتى مواردنا البشرية. وهنا أود  وا 
أن أطلب منكم التفكير بما يعنيه أن تكون هشًا، وأن استشهد بقول البابا فرانسيس بأن الوضع االقتصادي الرأسمالي 

المال، ويجعلها مركز االهتمام بداًل عن البشر. وهذا النموذج يؤدي إلى هدر الماليين  العالمي يخلق أيقونة تسمى
من األغذية التي كانت ستكفي للقضاء على الجوع في العالم، كما قالت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. 

بالمائة من سكان العالم  1ن ولنقل فكرة عن أثر هذا النموذج االقتصادي، فإن أغنى أغنياء العالم وهم يمثلو 
ن استمرينا في هذا النموذج من مراكمة الثروات 2017بالمائة من ثرواته التي تحققت عام  82يستأثرون بحوالي  . وا 

 لن يكون هنالك أي سبيل للتغلب على الفقر والجوع.
يعتمد على مبادئ الشمولية،  كبلد، فإننا ال نعترف بمصطلح "الدول الهشة"، فنموذج التنمية االجتماعية في بالدنا

والمساواة والعدالة االجتماعية، ويروج للمساهمة النشطة للمجتمعات التي تأخذ بمبادرة إنتاج األغذية، وتوزيعها 
مداداتها، وتفهم بأن نظم األغذية هي وسيلة للحرية والتعبير عن أسلوبها في الحياة.  وا 

موارد الطبيعية والتغلب على الحواجز القائمة بين الوسطاء وتمكن خبرتنا العملية من االستخدام الرشيد لل
والمستهلكين. ومن التعابير الملموسة عن هذه اإلجراءات اللجان المحلية لإلمدادات واإلنتاج في بالدنا، واآلليات 

نتاجها، عالوة على الزراعة الحضرية والزراعة شبه حضرية، والمعارض الق طرية المجتمعية إلمدادات األغذية وا 
السيادية وجميع مهامنا االشتراكية. في بالدنا تعتبر نظم األغذية واألغذية نفسها على أنها تعبير عن الكفاح 

 االجتماعي للوصول إلى الحياة والسالم، ال مجرد سلع استهالكية.
بالدنا، إسهاما وقد أسهم دعم الصندوق، من خالل مشروعاته السابقة والحالية في المناطق الريفية األشد ضعفا في 

نمطيا للغاية في التغلب على الفقر والجوع بين أشد فئات السكان احتياجا لدينا. واليوم، وعلى الرغم من الحصار 
سنة من تاريخ الحكومة البوليفارية خلقنا وعززنا  18االقتصادي المفروض على بالدنا، بإمكاننا أن نقول بأنه وخالل 

الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم، واألغذية والعمالة، وتمكين النساء والتنمية وعمقنا من السياسات االجتماعية 
المجتمعية واإلسكان وغيرها. ولو لم نكن خالل هذه السنوات الطويلة كلها ننفذ السياسة التي يكمن البشر في 

نه وفي هذه البيئة جوهرها، لما كانت السياسة قد نجحت في خلق العناصر الضرورية للصمود، ومما ال شك فيه أ
 المعادية كنا سنغدو في وضع حرج للغاية.
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 يةجمهورية اليمنالبيان ممثل 

يسرني أن أتحدث إليكم باسم حكومة الجمهورية اليمنية في اجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية 
تثنائية تعيشها بالدنا جراء وضاع اسأحيث يأتي هذا االجتماع في ظل  .نيربعواأل الحاديةفي دورته الزراعية 

مليون  17.8منهم  ،لى المساعداتإمليون شخص في حاجة  21فهناك  .2014انقالب مليشيات الحوثي منذ سبتمبر 
 24بخطر المجاعة بزيادة قدرها  مهددينمليون شخص  8.4 كوهنا ،غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية

لى المياه النظيفة وخدمات الصرف إمليون شخص  19.4. ويفتقر 2017م في العاالحال عما كان عليه بالمائة 
مليون شخص دون رعاية  14.1لى المياه بسبب النزاع(، فيما يظل إمليون الوصول  9.8الصحي )حيث ال يستطيع 

و أخرى داخل اليمن ألى مناطق إقل قد فروا من منازلهم مليون شخص على األ 2.7لى ذلك إضف أصحية كافية. 
 خرى.ألى بلدان إ
طفال والنساء والحوامل ألمن ا ماليينكثر من ثالثة أن أيقدر شركاء التغذية  ،الصادمة رقاماأللى هذه إضافة إ

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية  لىإضافة إ ،بحاجة للعالجهم التغذية الحاد و  وءوالمرضعات يعانون من س
طفال. على تسع مرات مقارنة بنظرائهم من األأن احتمال وفاتهم أيعني  امم، طفل مليون 1.8 وعددهمالحاد الشديد 

وقد تركت التطورات التي شهدها االقتصاد اليمني خالل العام الماضي أثرا سلبيا مزدوجا على الحياة المعيشية 
األمر  ،خرىللسكان متمثال في انخفاض القوة الشرائية بسبب تصاعد األسعار من جهة، وفقدان الوظائف من جهة أ

 وكذلك انزالق الكثير من األسر تحت خط الفقر. ،الذي يقود لزيادة شدة الفقر بين األسر الفقيرة
تأثر  ،عوامألى وقف عجلة االقتصاد الوطني لمدة أكثر من ثالثة إالتي شهدتها بالدنا  األخيرةدت األزمة أوكذلك 
ل الزراعية والسيما المحاصيل الموسمية وذلك النقطاع حيث تلفت الكثير من المحاصي ،ها القطاع الزراعيئمن جرا

مادة الديزل وتوقف كثير من اآلبار وصعوبة التسويق للمنتجات الزراعية نتيجة لألوضاع األمنية السيئة التي ألقت 
 اللها على األمن الغذائي وزيادة الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك.ظب

ويرجع ذلك بشكل  .سوأ مما كان علية قبل الحربأنه إف ،قتصادي حالياحول الوضع اال المتوفرةوبحسب التقارير 
و أوتأخر رواتب موظفي الحكومة  ،لى خفض النفقات الحكوميةإدى أمر الذي األ ،لى عجز الموازنة العامةإساسي أ

ن العملة زمة السيولة مأو  ،وانهيار نظام الحماية االجتماعية 2016شهر سبتمبر/أيلول ،عدم توفرها تماما منذ 
وكان لالنهيار االقتصادي  .ونفاذ احتياطات البنك المركزي ،اليمني مقابل الدوالر اليوانخفاض قيمة الر ،المحلية

 ليه.إوخصوصا توافر الغذاء والوصول  ،بعادهأمن الغذائي بجميع ثره الكبير على األأ
للدولة، وتعليق كثير من المانحين للقروض  ، تجميد معظم مشاريع البرنامج االستثماري العاماألوضاعوزاد من سوء 

 والمساعدات الخارجية.
 ،عانيه اليمن من شح في الموارد الطبيعية المتمثلة في قله المياهيإن هذه التحديات االستثنائية باإلضافة إلى ما 

صغر حجم و  ،ومحدودية مساحة األراضي الصالحة للزراعة ،والزيادة في عدد السكان ،وانخفاض إنتاجية النفط
 لى الدعم.إسر الزراعية بحاجة من األبالمائة  85ن هناك ما نسبته ا  و  ،الحيازات الزراعية

اليمن في سكان النسبة من بالمائة  75كثر من أ هكثر ارتباطا بالسكان حيث يعتمد عليونحن في القطاع الزراعي األ
من احتياجات  اكبير  اويغطي جزء .لعاملةجمالي القوى اإمن بالمائة  50كثر من أويقوم بتشغيل  ،في معيشتهم

في حماية هذا القطاع من التدهور ومساعدة المعتمدين  معنان يقف أونطلب من مؤتمركم الموقر . السكان الغذائية
عظم من السكان من خالل توفير البرامج والمشاريع الطارئة عليه في الحفاظ على سبل العيش لهذا السواد األ

 توفير الرعاية البيطرية والمختبرات الالزمة لها.بحفاظ على الثروة الحيوانية من االنقراض وكذلك ال ،والتنموية
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ن شعار المؤتمر لهذا العام هو من الهشاشة إلى القدرة على الصمود على المدى الطويل والذي ستجري مناقشته إ
ان تعطي الداللة الواضحة على الهشاشة رقام التي ذكرتها في بداية البياأل نأ التأكيد ودأ وهنا .خالل هذه الدورة

ربع دول أفقد صنفت بالدنا  ضمن  ،وضاعوالضعف وعدم القدرة على الصمود في المرحلة الحالية ونتيجة لهذه األ
ن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد علق أن اقول بأصبحت على حافة الجوع. ويؤسفني هنا أنها أفي العالم ب

رئيس الصندوق الدولي  نغبوأ جيلبيردعو السيد أن أأود  .1979قدم العالقات منذ عام  نشطته في اليمن رغمأ
وتمكن من  ،وضاع في اليمن بمقاربة جديدة تتناسب مع التحديات الحاليةن يتعاطى مع األأللتنمية الزراعية 

م المتحدة العاملة في موهنا نقترح اعتماد مشاريع مشتركة مع منظمات األ ،استئناف الصندوق لنشاطه في اليمن
مكانية تنفيذ إكما نقترح النظر في  .لقطاع الزراعياصمود  جل تنفيذ مشاريع  طارئة وتنموية تتعلق ببناءأروما من 

دعم  واستئنافلعودة  الممكنةوالنظر في جميع السبل والخيارات  ،جزئي للمشاريع التي كانت قيد التنفيذ قبل التعليق
 .في اليمن الصندوقوجهود 
نقدر كثيرا كافة الجهود التي  ،وحجم التحديات الكبيرة التي تمر بها بالدنا ،ذ ندرك صعوبة الظروف الحاليةإونحن 

ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر مركز الملك  ،قليميةتقدمها الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية واإل
غذية والزراعة وبعض المنظمات الدولية مثل الصليب االحمر مة األالعالمي ومنظ األغذيةسلمان لإلغاثة وبرنامج 

 زمة التي تمر بها بالدنا.والهجرة الدولية وغيرهم كممولين رئيسين للقطاع الزراعي في ظل األ
والتخفيف من  إن بالدنا إذ تعبر عن عمق شكرها وتقديرها لما قدمه الصندوق من مساهمة في دعم جهود التنمية

لجهود الرامية الستئصال الفقر الريفي افإننا على يقين بأن دعم  ،لريف اليمني قبل تعليق المشاريعالفقر في ا
كما إننا على يقين من أن خبرته الطويلة وقيادته الحكيمة  .بوغنأ جيلبيرسيستأنف في ظل فترة والية الرئيس السيد 

للسكان الريفيين في الدول النامية وصواًل للتنمية  والماهرة ستسهم في بلوغ آفاق جديدة من تحسين الظروف المعيشية
 الريفية المستدامة.

كلمتنا هذه نشيد بما طرح من موضوعات في جدول األعمال، ونتمنى لمؤتمرنا هذا كل نجاح ولكم  ختامفي و 
 التوفيق في إدارة أعمال هذا المؤتمر.
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  زامبيا جمهورية ممثل بيان

، أن أنضم إلى الذين تحدثوا من قبلي في تهنئة السيد جيلبير أنغبو على انتخابه لديبالنيابة عن وفد باسمحوا لي، 
في  األولى فترة رئاستك ، سيدي الرئيس، وأنت تشرع فيالتوفيقتمنى لك كسادس رئيس للصندوق. إن زامبيا ت

 الصندوق.
 وقائع اجتماعنا.اسمحوا لي أن أهنئكم وأعضاء مكتبكم على انتخابكم لتوجيه ، رئيس المجلس السيد

" يأتي من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد: االستثمار في االقتصادات الريفية المستدامةإن موضوع هذا العام "
 في وقت مناسب جدا.

االستثمار في المجتمعات الريفية المستدامة لن يتحقق إال من خالل سياسات إنمائية تهدف إلى عدم ترك  غير أن
من أيضا و ، بل وحسب كب، وال ينبغي اعتبار تغير المناخ من حيث ذوبان القطب الشماليأي أحد يتخلف عن الر 

 أثره على األمن الغذائي من خالل أمراض المحاصيل والثروة الحيوانية.حيث 
نتاجي، ، أكثر من أي وقت مضىيومالولدى زامبيا  ضافة و ، ينالزراعيتها الفرصة لزيادة إنتاجها وا  قيمة إلى كل من الا 

 ية.حيوانمحاصيل والمنتجات الزراعية الال
ن التخطيط القائم على القطاعات إلى نهج إنمائي ع تحولتالتي لتنمية الوطنية ل خطة السابعةاللقد أطلقنا مؤخرا  

". يتخلف عن الركب أحددون ترك أي  2030ية نحو رؤية ائنمجهود اإلوتيرة التسريع  في إطار موضوع " متكامل
والتحول  ،لنمو المستدامقادر على الصمود من أجل اخلق اقتصاد متنوع و هو  لتنمية الوطنيةل عةخطة السابوهدف ال

 والتعدين. ،والتصنيع ،والسياحة ،أمور أخرى، الزراعة جملة ، من بينذي توجههاالقتصادي ال-االجتماعي
ة من خالل تطوير البنية الضعف التي تواجه المجتمعات الريفيأوجه كجزء من هذه الخطة، شرعنا في الحد من و 

 مجمعاتالمياه في الكميات الكبيرة من ومواقع  ،والطرق ،في سالسل القيمة الزراعية المختلفة مثل الطاقة التحتية
على ة قدر هذه المجتمعات المحلية أكثر في ونتوقع أن تصبح سبل العيش . الزراعية الصغيرةبلدات المزارع أو ال

 روابط الصادرة والواردة في سالسل القيمة الزراعية المختلفة.من خالل ارتباطها بالالصمود 
 ، تقوم زامبيا، من بين جملة أمور أخرى، بما يلي:من أجل تنفيذ خطط التنميةو 

  نتجة ماألنشطة الير سيلت يينسكان الريفالنقل بعض الوظائف إلى المؤسسات الحكومية المحلية األقرب إلى
 ؛في المجتمعات الريفية

 عادة تكوين قطعان الثروة الحيوانية البدء في  ؛تكوين وا 

 ؛يزراعصالح الاإلمن خالل  ،النساء والشباب ي، وال سيماضااألر إلى  كانوصول جميع الس يرسيت 

 .تعزيز الزراعة الذكية مناخيا 

 واسمحوا لي أن أعبر عن امتنان حكومتي على دعم الصندوق المالي والتقني للقطاع الزراعي في بلدي.
دوالر أمريكي للصندوق من أجل أموال التجديد  400 000الصدد، تود حكومتي أن تتعهد بمبلغ إجمالي قيمته وبهذا 

 الحادي عشر لموارد الصندوق.
ومرة أخرى، نتمنى للرئيس الجديد للصندوق النجاح، ونؤكد على التزام زامبيا بهدف الصندوق الرئيسي المتمثل في 

ننا م  دينون لألجيال القادمة بممارسة زراعة ذكية مناخيا.تنمية المناطق الريفية. وا 
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Ministre de l'agriculture, 
  du développement rural et 
  de la pêche 
Alger  

   
Gouverneur suppléant   Abdelhamid SENOUCI BEREKSI  

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

 
 
 ط.( في القائمة، فهي تعني أن التفويض لهذه الدورة فق◊في كل مرة تظهر إشارة )* 
 

* In any instance where a lozenge (◊) appears on the list, it indicates that the accreditation is for this session only. 

* Dans tous les cas où un losange (◊) apparaît sur la liste, cela signifie que l'accréditation est uniquement à cette 

session. 

* En cualquier caso en el que aparece un rombo (◊) en la lista, significa que la acreditación es solo para esta sesión. 
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ALGERIA (cont'd) 
 

  

Conseiller   Abdelkader CHERBAL  
Inspecteur Général 
Ministère de l'agriculture et 
  du développement rural 
Alger  

   
Conseiller   Imed SELATNIA  

Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la      
  République algérienne démocratique et  
  populaire auprès des organisations  
  spécialisées des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Fatiha BAGHOUS  

Chargée d'études et de synthèse 
Ministère de l'agriculture, du  
  développement rural et de la pêche 
Alger  

   
Conseiller   Abdennour GOUGAM  

Secrétaire des affaires étrangères 
Représentant permanent suppléant de la      
  République algérienne démocratique et  
  populaire auprès des organisations  
  spécialisées des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Karima AMEUR  

Chef de Bureau à la sous-direction des  
  institutions financières internationales 
  et des organisations transrégionales à  
  vocation économique (DGRECI) 
Ministère des affaires étrangères 
Alger  

   
 
ANGOLA 
 

Gouverneur   Marcos Alexandre NHUNGA  
Ministre de l'agriculture et des forêts 
Luanda  

   
Gouverneur suppléant   Florêncio Mariano DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA  

Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République d'Angola 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Olinda GRACIETH SOBRINHO  

Chef du Cabinet des 
  relations internationales 
Ministère de l'agriculture, 
  du développement rural 
  et de la pêche 
Luanda  

ANGOLA (cont'd) 
 

Conseiller   Carlos Alberto AMARAL  
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint 
  de la République d'Angola 
  auprès du FIDA 
Rome  
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Conseiller   Ângelo DO ROSÀRIO RAFAEL  
Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
  de la République d'Angola 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Manuel SILVA  

Conseiller du Gabinet juridique 
Ministère des relations extérieures 
Luanda  

   
Conseiller   Augusto Pedro GUIMBI  

Coordinateur du Projet SAMAP 
Ministère de l'agriculture et des forêts 
Luanda  

   
Conseiller   Klaus BENVINDO RAUL SEBASTIÃO  

Attaché au protocole 
Ambassade de la République d'Angola 
Rome  

   
Conseiller   Pedro LEITÃO NUNES  

Assistant 
Représentation Permanente 
  de la République d'Angola 
Rome  

   
 
ARGENTINA 
 

Gobernador   María Cristina BOLDORINI  
Embajador 
Representante Permanente 
  de la República Argentina ante 
  la FAO, el FIDA y el PMA 
Roma  

   
Asesor   Nazareno Cruz MONTANI CAZABAT  

Secretario 
Representante Permanente Alterno 
  de la República Argentina ante 
  la FAO, el FIDA y el PMA 
Roma  
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AUSTRIA 
 

Alternate Governor   Elisabeth GRUBER  
Director 
International Financial Institutions 
Federal Ministry of Finance 
Vienna  

   
 
AZERBAIJAN 
 

Alternate Governor   Mammad Bahaddin AHMADZADA  
Ambassador 
Permanent Representative  
  of the Republic of Azerbaijan  
  to the United Nations Agencies  
  for Food and Agriculture 
Rome  

   
Adviser   Zaur GADIMALIYEV  

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  

   
Adviser   Begum Matia CHOWDHURY  

Minister for Agriculture 
Dhaka  

   
Adviser   Abdus Sobhan SIKDER  

Ambassador 
Permanent Representative of the People's 
  Republic of Bangladesh to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Mohammad Moinuddin ABDULLAH  

Senior Secretary 
Ministry of Agriculture 
Dhaka  

   
Adviser   Kazi Shofiqul AZAM  

Secretary 
Economic Relations Division 
Ministry of Finance 
Dhaka  
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BANGLADESH (cont'd) 
 

Adviser   Sultana AFROZ  
Additional Secretary and 
  Wing Chief (Coordination & Nordic) 
Economic Relations Division 
Ministry of Finance 
Dhaka  

   
Adviser   Hemayet HUSSAIN  

Joint Secretary 
Ministry of Agriculture 
Dhaka  

   
Adviser   Manash MITRA  

Economic Counsellor 
Embassy of the People's 
  Republic of Bangladesh 
Rome  

   
Adviser   Mohammad SHAHJALAL  

Private Secretary to the 
  Minister for Agriculture 
Dhaka  

   
Adviser   Samina MUHITH  

Executive Assistant to the  
  Minister for Finance 
Dhaka 

   
Adviser   Tanvir BASHAR  

Private Secretary to the  
  Minister for Finance 
Dhaka  

   
 
BELGIUM 
 

Conseiller   Birgit STEVENS  
Ministre Conseiller 
Représentante permanente adjointe de 
  la Belgique auprès des organisations 
  spécialisées des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Lieselot GERMONPREZ  

Attachée 
Représentante permanente suppléante de 
  la Belgique auprès des organisations 
  spécialisées des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Virginie KNECHT  

Attachée 
Représentation permanente de 
  la Belgique auprès des organisations 
  spécialisées des Nations Unies 
Rome  

   
 
BELIZE 
 

Governor   Jose ALPUCHE  
Chief Executive Officer 
Ministry of Agriculture 
Belmopan  
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BENIN 
 

Gouverneur suppléant   Evelyne TOGBE-OLORY  
Ambassadeur 
Représentante Permanente de la 
  République du Bénin  auprès des   
  organisations spécialisées 
  des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Herman Constant DAZAN  

Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
  de la République du Bénin auprès 
  des organisations spécialisées 
  des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Francoise ASSOGBA-KOMLAN  

Secrétaire général 
Ministère de l'agriculture, 
  de l'élevage et de la pêche 
Cotonou  

   
 
BHUTAN 
 

Adviser   Dasho Rinzin DORJI  
Secretary 
Ministry of Agriculture and Forests 
Thimphu  

   
Adviser   Dorji WANGCHUK  

Program Director 
Commercial Agriculture and Resilient    
  Livelihood Enhancement  
  Program (CARLEP/IFAD) 
ARDC-Wengkhar 
Ministry of Agriculture and Forests 
Thimphu  

   
Adviser   Sangay CHOPHEL  

Planning Officer 
Policy and Planning Division 
Ministry of Agriculture and Forests 
Thimphu  

   
 
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 

Gobernador   Carlos Aparicio VEDIA  
Embajador-designado 
Embajada del Estado 
  Plurinacional de Bolivia 
Roma  

   
Asesor   Roxana Wilma OLLER CATOIRA  

Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno 
  del Estado Plurinacional de Bolivia 
  ante el FIDA 
Roma  

   
Asesor   Maria Eugenia GAZAUI  

Asistente 
Embajada del Estado  
  Plurinacional de Bolivia 
Roma  
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BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 

Governor   Josip GELO  
Ambassador of Bosnia 
  and Herzegovina to Italy 
Rome  

   
Alternate Governor   Gildzana TANOVIC  

Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of Bosnia and Herzegovina 
  to IFAD 
Rome  

   
 
BOTSWANA 
 

Governor   Kgotla K. AUTLWETSE  
Assistant Minister 
Ministry of Agricultural Development 
  and Food Security 
Gaborone  

   
Adviser   Galeitsiwe Taelo RAMOKAPANE  

Director 
Crop Production and Forestry Department 
Ministry of Agricultural Development 
  and Food Security 
Gaborone  

   
Adviser   Orman ROY  

Project Manager 
Agricultural Services Support Project 
Ministry of Agricultural Development 
  and Food Security 
Gaborone  

   
 

Adviser   Michael MANOWE  
Agricultural Attaché 
Permanent Mission of the 
  Republic of Botswana to the 
  United Nations Office and other 
  International Organizations 
Geneva  

   
 
BRAZIL 
 

Governor ◊  Walter Baere de ARAÚJO FILHO  
Deputy Executive Secretary 
Ministry of Planning, Development 
  and Management 
Brasilia  

   
Alternate Governor ◊  Antonio Otávio SÁ RICARTE  

Minister Counsellor 
Chargé d'affaires, a.i. 
Permanent Representation of 
  the Federative Republic of Brazil 
  to FAO, IFAD and WFP 
Rome  
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Adviser   Gianina Müller POZZEBON  
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Federative Republic of Brazil 
  to FAO, IFAD and WFP 
Rome  

   
 
BURKINA FASO 
 

Gouverneur   Hadizatou Rosine COULIBALY SORI  
Ministre de l'économie, des finances et 
  du développement 
Ouagadougou  

   
Conseiller   Joséphine OUEDRAOGO-GUISSOU  

Ambassadeur 
Représentante permanente du  
  Burkina Faso auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Alice Gisèle SIDIBE-ANAGO  

Conseillère (agriculture) 
Représentante permanente adjointe 
  du Burkina Faso auprès du FIDA 
Rome  

   
 

Conseiller   Adama TOURE  
Directeur de la formulation des politiques 
Direction générale des études et 
  des statistiques sectorielles 
Ministère de l'agriculture et des  
  aménagements hydrauliques 
Ouagadougou  

   
Conseiller   Salimata SY-BARRY  

Chef de service de coopération 
  avec les agences du système des 
  Nations Unies et des organisations 
  intergouvernementales 
Direction générale de la coopération 
Ministère de l'économie, des finances et 
  du développement 
Ouagadougou  

   
 
BURUNDI 
 

Gouverneur   Phil Domitien NDIHOKUBWAYO  
Ministre des finances, du budget et 
  de la privatisation 
Bujumbura  

   
Conseiller   Ornella ITEKA  

Cadre 
Ministère des finances, du budget et 
  de la privatisation 
Bujumbura  

   
Conseiller   Justine NISUBIRE  

Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République du Burundi 
  auprès du FIDA 
Rome  
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CABO VERDE 
 

Gouverneur   Manuel Augusto Lima AMANTE DA ROSA  
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République de Cabo Verde auprès 
  des organisations spécialisées 
  des Nations Unies 
Rome  

   
 
CAMBODIA 
 

Governor   AUN Pornmoniroth  
Senior Minister for Economy and Finance 
Phnom Penh  

   
 
CAMBODIA (cont'd) 
 

Adviser   VONGSEY Vissoth  
Secretary of State 
Ministry of Economy and 
  Finance 
Phnom Penh  

   
Adviser   KIM Sopheak  

Undersecretary of State and 
  Director of Cabinet 
Ministry of Economy and 
  Finance 
Phnom Penh  

   
Adviser   HENG Sinoeun  

Director 
Department of Financial Affairs 
General Department of Budget 
Ministry of Economy and 
  Finance 
Phnom Penh  

   
Adviser   HOUL Bonnaroth  

Deputy Director 
Department of Multicultural Cooperation 
General Department of International 
  Cooperation and Debt Management 
Ministry of Economy and 
  Finance 
Phnom Penh  

   
Adviser   MEAS Sam An  

Deputy Chief 
Office of Multilateral Cooperation 2 
Department of Cooperation 
  and Debt Management 
General Department of Budget 
Ministry of Economy and 
  Finance 
Phnom Penh  

   
Adviser   MAM Amnot  

Secretary of State  
Director of the Project for Agricultural 
  Development and Economic 
  Empowerment (PADEE)  
Ministry of Agriculture, Forestry 
  and Fisheries 
Phnom Penh  
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Adviser   MEAS Pyseth  
Deputy Secretary General 
Ministry of Agriculture, Forestry 
  and Fisheries 
Phnom Penh  

   
CAMBODIA (cont'd) 
 

Adviser   HOK Kimthoum  
Deputy Director 
Department of Planning and Statistics 
Secretariat Manager for the Agriculture 
  Services Programme for Innovation, 
  Resilience and Extension (ASPIRE) 
Ministry of Agriculture, Forestry 
  and Fisheries 
Phnom Penh  

   
 
CAMEROON 
 

Gouverneur   Clémentine ANANGA MESSINA  
Ministre déléguée auprès du 
Ministère 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   Tobie Ondoa MANGA  

Chef de cellule des analyses 
  prospectives et des politiques 
  agricoles  
Ministère de l’agriculture et du  
  développement rural 
Yaoundé  

   
 
CANADA 
 

Adviser   Alexandra BUGAILISKIS  
Ambassador 
Permanent Representative of Canada  
  to the United Nations Food and  
  Agricultural Agencies   
Rome  

   
Adviser   Sue SZABO  

Director General 
Food Security and Environment Bureau 
Global Issues and Development Branch 
Global Affairs Canada (GAC) 
Ottawa  

CANADA (cont'd) 
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Adviser   Karen GARNER  
Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of Canada to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   David CUMING  

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

   
 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
 

Gouverneur   Honoré FEIZOURE  
Ministre de l’agriculture 
  et du développement rural 
Bangui  

   
Conseiller   Wenceslas Le Parfait MAGOUMBALA NGOAYO  

Directeur général des études, de la 
  planification, du suivi-évaluation et 
  des statistiques agricoles 
Ministère de l’agriculture 
  et du développement rural 
Bangui  

   
Conseiller   Guy Sylvestre NANA  

Directeur général des études de la  
  planification, du suivi-évaluation 
  des services zootechniques,  
  stratégiques et d'appui 
Ministère de l'élevage et de  
  la santé animale 
Bangui  

   
Conseiller   Elie NEMBI  

Directeur général de la 
  coopération pour le développement 
Ministère de l’agriculture 
  et du développement rural 
Bangui  

   
 
CHILE 
 

Gobernador   Luis Fernando AYALA GONZÁLEZ  
Embajador 
Representante Permanente de 
  la República de Chile 
  ante el FIDA 
Roma  

   
CHILE (cont'd) 
 

Asesor   Rodrigo WAGHORN  
Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno 
  de la República de Chile 
  ante el FIDA 
Roma  
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CHINA 
 

Alternate Governor   CHEN Shixin  
Director-General 
Department of International Economic 
  and Financial Cooperation 
Ministry of Finance 
Beijing  

   
Adviser   ZANG Fazhen  

Director 
Department of International Economic 
  and Financial Cooperation 
Ministry of Finance 
Beijing  

   
Adviser   CHEN Lijuan  

Senior Officer 
Department of International Economic 
  and Financial Cooperation 
Beijing  

   
Adviser   SHI Jiaoqun  

Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the People's Republic of China 
  to the United Nations Agencies 
  for Food and Agriculture 
Rome  

   
Adviser   HUANG Xionghua  

Second Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the People's Republic of China 
  to the United Nations Agencies 
  for Food and Agriculture 
Rome  

   
Adviser   LANG Pengfei  

Third Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the People's Republic of China 
  to the United Nations Agencies 
  for Food and Agriculture 
Rome  

   
 
 
COLOMBIA 
 

Gobernador   Juan Rafael MESA ZULETA  
Embajador 
Representante Permanente de 
  la República de Colombia 
  ante el FIDA 
Roma  

   
Asesor   Mónica Fonseca JARAMILLO  

Ministra Consejera 
Representante Permanente Adjunta 
  de la República de Colombia 
  ante el FIDA 
Roma  
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Asesor   Maria Camila SIERRA RESTREPO  
Primera Secretaria 
Representante Permanente Alterna 
  de la República de Colombia 
  ante el FIDA 
Roma  

   
 
CONGO 
 

Gouverneur   Henri DJOMBO  
Ministre d'État 
Ministre de l'agriculture, de l'élevage et 
  de la pêche 
Brazzaville  

   
Conseiller   Marc MANKOUSSOU  

Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
  de la République du Congo 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Blaise Richard NTSE  

Attaché à la pêche 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage et 
  de la pêche 
Brazzaville  

   
Conseiller   Bienvenu NTSOUANVA  

Directeur du Centre national 
  de lutte contre les maladies des cultures 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage et 
  de la pêche 
Brazzaville  

   
Conseiller   Martial KOUMOUS MAFONGO  

Attaché de cabinet 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage et 
  de la pêche 
Brazzaville  

   
 
COSTA RICA 
 

Gobernador   Marco Vinicio VARGAS PEREIRA  
Embajador 
Representante Permanente 
  de Costa Rica ante la FAO, 
  el FIDA y el PMA 
Roma  

   
Asesor   Luis Fernando CECILIANO PIEDRA  

Consejero 
Representante Permanente Alterno 
  de Costa Rica ante la FAO, 
  el FIDA y el PMA 
Roma  

   
Asesor   Giordana QUATTRINI  

Asistente 
Embajada de la República 
  de Costa Rica  
Roma 
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CÔTE D'IVOIRE 
 

Gouverneur suppléant   Seydou CISSÉ  
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
  République de Côte d'Ivoire 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Kouamé KANGA  

Conseiller 
Représentant permanent adjoint 
  de la République de Côte d'Ivoire 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Wroly Danielle SEPE Née SERY  

Conseillère 
Représentante permanente suppléante 
  de la République de Côte d'Ivoire 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Eloi Victor KAMBOU 

Représentant permanent suppléant 
  de la République de Côte d'Ivoire 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
 
 
CROATIA 
 

Governor   Jasen MESIĆ  
Ambassador 
Permanent Representative 
  of the Republic of Croatia to 
  the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Mladenka Šarac RONČEVIĆ  

Minister Plenipotentiary 
Embassy of the Republic 
  of Croatia 
Rome  

   
Adviser   Mirjana BOŽIĆ  

Minister Plenipotentiary 
Embassy of the Republic 
  of Croatia 
Rome  

   
 
CUBA 
 

Gobernador Suplente   José Carlos Rodríguez RUIZ  
Embajador 
Representante Permanente de 
  la República de Cuba 
  ante el FIDA 
Roma  
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Asesor   Rebeca CUTIÉ CANCINO  
Consejera 
Representante Permanente Adjunta 
  de la República de Cuba 
  ante el FIDA 
Roma  

   
 
CYPRUS 
 

Governor   George F. POULIDES  
Ambassador 
Permanent Representative 
  of the Republic of Cyprus 
  to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Alternate Governor   Spyridon ELLINAS  

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 
 

Alternate Governor   RIM Song Chol  
Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the Democratic People's Republic 
  of Korea to IFAD 
Rome  

   
Adviser   KIM Jong Hyok  

Second Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Democratic People's Republic 
  of Korea to IFAD 
Rome  

   
 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 

Gouverneur   Georges KAZADI KABONGO  
Ministre de l'agriculture 
Kinshasa  

   
Conseiller   Albert TSHISELEKA FELHA  

Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République démocratique 
  du Congo auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Florien TSHIEDI KWETE  

Chargé d'Etude 
Ambassade de la République 
  démocratique du Congo 
Rome  

   
Conseiller   Maurice PHOBA DINKA  

Chargé du Protocol 
Ambassade de la République 
  démocratique du Congo 
Rome  
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DENMARK 
 

Alternate Governor   Vibeke Gram MORTENSEN  
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of 
  the Kingdom of Denmark to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Nanna Bak-Jensen  

Intern 
The Royal Danish Embassy 
Rome  

   
 
 
DJIBOUTI 
 

Gouverneur suppléant   Ayeid MOUSSEID YAHYA  
Ambassadeur 
Représentant permanent 
  de la République de Djibouti 
  auprès du FIDA 
Paris  

   
 
DOMINICAN REPUBLIC 
 

Gobernador Suplente   Mario ARVELO CAAMAÑO  
Embajador 
Representante Permanente de la 
  República Dominicana ante 
  el FIDA 
Roma  

   
Asesor   Julia VICIOSO VARELAS  

Ministra Consejera 
Representante Permanente Alterna 
  de la República Dominicana 
  ante el FIDA 
Roma  

   
Asesor   Diana INFANTE QUIÑONES  

Consejera 
Representante Permanente Alterna 
  de la República Dominicana 
  ante el FIDA 
Roma  

   
Asesor   Liudmila KUZMICHEVA  

Consejera 
Representante Permanente Alterna 
  de la República Dominicana 
  ante el FIDA 
Roma  

   
Asesor   María Cristina LAUREANO PEÑA  

Primera Secretaria 
Representante Permanente Alterna 
  de la República Dominicana 
  ante el FIDA 
Roma  
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ECUADOR 
 

Asesor   Danilo Xavier ALIAGA SANCHO  
Ministro 
Representante Permanente Alterno 
  de la República del Ecuador 
  ante el FIDA 
Roma  

   
ECUADOR (cont'd) 
 

Asesor   Nelson David TROYA ESQUIVEL  
Tercer Secretario 
Representante Permanente Alterno 
  de la República del Ecuador 
  ante el FIDA 
Roma  

   
 
EGYPT 
 

Governor   Abdel Moneem EL BANNA  
Minister for Agriculture 
  and Land Reclamation 
Cairo  

   
Alternate Governor   Hisham Mohamed BADR  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Arab Republic of Egypt to 
  IFAD 
Rome  

   
Adviser   Hisham ALLAM  

Supervisor of Foreign 
  Agriculture Relations 
Ministry of Agriculture 
  and Land Reclamation 
Cairo  

   
Adviser   Abdelbaset Ahmed Aly SHALABY  

Agricultural Counsellor 
Deputy Permanent Representative of 
  the Arab Republic of Egypt to 
  IFAD 
Rome  

   
Adviser   Khaled M. S. H. EL TAWEEL  

Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Arab Republic of Egypt 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Haithem ABDELHADY  

First Secretary 
Ministry of Agriculture 
  and Land Reclamation 
Cairo  

   
 
EL SALVADOR 
 

Asesor   Maria Abelina TORRES RIVAS  
Ministra Consejera 
Embajada de la República 
  de El Salvador 
Roma  
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EL SALVADOR (cont'd) 
 

Asesor   Elisa Maricela Flores DÍAZ  
Tercer Secretaria 
Embajada de la República 
  de El Salvador 
Roma  

   
 
EQUATORIAL GUINEA 
 

Asesor   Cecilia OBONO NDONG NCHAMA  
Embajadora 
Representante Permanente de la 
  República de Guinea Ecuatorial 
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas 
Roma  

   
Asesor   Mateo NSOGO NGUERE MICUE  

Consejero 
Representante Permanente Alterno 
  de la República de Guinea Ecuatorial 
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas 
Roma  

   
Asesor   Mercedes SERICHE WIABUA  

Segunda Secretaria 
Representante Permanente Alterna 
  de la República de Guinea Ecuatorial 
  ante los Organismos de las 
  Naciones Unidas 
Roma  

   
 
ERITREA 
 

Alternate Governor   Fessahazion PIETROS  
Ambassador 
Permanent Representative of  
  the State of Eritrea to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Asmerom KIDANE  

Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the State of Eritrea to IFAD 
Rome  

   
 
ESTONIA 
 

Adviser   Galina JEVGRAFOVA  
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Embassy of the Republic of Estonia 
Rome  

   
 
ETHIOPIA 
 

Alternate Governor   Zenebu TADESSE WOLDETSADIK  
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Federal Democratic Republic 
  of Ethiopia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  
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Adviser   Tarekegn Tsegie HAILE  
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Federal Democratic Republic 
  of Ethiopia the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
FIJI 
 

Alternate Governor   Viam PILLAY  
Assistant Minister for Agriculture 
Suva  

   
Adviser   Deo SARAN  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Fiji to IFAD 
Brussels  

   
 
FINLAND 
 

Adviser   Max VON BONSDORFF  
Director 
Unit for Development Financing Institutions 
Department for Development Policy 
Ministry of Foreign Affairs 
Helsinki  

   
Adviser   Simo-Pekka PARVIAINEN  

First Secretary 
Team for Multilateral Development Banks 
Ministry of Foreign Affairs 
Helsinki  

   
Adviser   Tanja RAJAMÄKI  

Adviser 
Embassy of the Republic 
  of Finland 
Rome  

   
 
FRANCE 
 

Conseiller   May GICQUEL  
Cheffe du Bureau 
Financement multilatéral 
  du développement et du climat 
Direction générale du Trésor 
Ministère de l'économie et des 
  finances 
Paris  

   
Conseiller   Delphine BORIONE  

Ambassadrice 
Représentante permanente 
  de la République française auprès de 
  l'OAA, PAM et FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Arnaud GUIGNÉ  

Conseiller économique 
Adjoint au Chef du service économique  
  régional 
Ambassade de France 
Rome  
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Conseiller   Jérôme AUDIN  
Conseiller 
Représentant permanent adjoint 
  de la République française 
  auprès de l'OAA, PAM et FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Daphné PRIOUZEAU  

Adjointe à la Cheffe de Bureau 
Financement multilatéral du 
  développement et du climat 
Direction générale du Trésor 
Ministère de l'économie et des 
  finances 
Paris  

   
Conseiller   Marie GUILLET  

Chargée de mission 
Représentation permanente de la 
  République française auprès de 
  l'OAA, PAM et FIDA 
Rome  

   
 
GABON 
 

Conseiller   Patricia TAYE ZODI  
Ministre déléguée 
Chargée de l'agro-industrie 
Ministère de l'agriculture, de l'elevage, 
  chargé du programme graine 
Libreville  

   
 
GABON (cont'd) 
 

Conseiller   Charles ESSONGHÉ  
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République gabonaise 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Serge Armand MBOULA  

Conseiller du Ministre 
  chargé des Projets et des 
  Programmes 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, 
  chargé du programme graine 
Libreville  

   
Conseiller   Séraphine MINKO M'ONDO  

Directeur général adjoint 
  de l'agriculture 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, 
  chargé du programme graine 
Libreville  

   
Gouverneur suppléant   Rachelle EWOMBA-JOCKTANE  

Directrice nationale des projets du FIDA 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, 
  chargé du programme graine 
Libreville  

   
Conseiller   Awa Danldi AGNETCHOUE  

Assistante du Ministre Délégué 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, 
  chargé du programme graine 
Libreville  
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Conseiller   Désiré BENGA  

Conseiller Spécial du Ministre Délégué 
Ministère de l'agriculture, de l'élevage, 
  chargé du programme graine 
Libreville  

   
Conseiller   Chantal MOUKOUTOU LEGNONGO  

Premier Conseiller 
Ambassade de la République 
  gabonaise 
Rome  

   
Conseiller   Félicité DJOUAH  

Conseiller 
Chargé des affaires économiques 
  et commerciales 
Ambassade de la République 
  gabonaise 
Rome  

   
 
GAMBIA (THE) 
 

Governor   Omar A. JALLOW  
Minister for Agriculture 
Banjul  

   
Alternate Governor   Lang YABOU  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of The Gambia 
  to IFAD 
Madrid  

   
Adviser   Hassan JALLOW  

Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture 
Banjul  

   
 
GEORGIA 
 

Governor   Levan DAVITASHVILI  
Minister for Environment 
  Protection and Agriculture 
Tbilisi  

   
Alternate Governor   Karlo SIKHARULIDZE  

Ambassador 
Permanent Representative 
  of Georgia to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Nodar KERESELIDZE  

First Deputy Minister for Environment 
  Protection and Agriculture 
Tbilisi  

   
Adviser   Khatia TSILOSANI  

Head 
International Relations Department 
Ministry of Environment Protection 
  and Agriculture 
Tbilisi  
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Adviser   Davit BAZERASHVILI  
Minister Plenipotentiary 
Deputy Permanent Representative 
  of Georgia to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Natalia MAGRADZE  

Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of Georgia to IFAD 
Rome  

   
GEORGIA (cont'd) 
 

Adviser   David TKEMALADZE  
Counsellor 
The National Wine Agency 
  of Georgia 
Tbilisi 

   
 
GERMANY 
 

Governor   Dominik ZILLER  
Director-General 
International Development Policy 
Federal Ministry for Economic 
  Cooperation and Development 
Berlin  

   
Adviser   Sigrid SCHENK-DORNBUSCH  

Head of Division 
Regional Development Banks and Funds 
Federal Ministry of Economic 
  Cooperation and Development 
Berlin  

   
Adviser   Hinrich THÖLKEN  

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

   
Adviser   Martina METZ  

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

   
Adviser   Isabel ROGOWSKI  

Intern 
Permanent Representation of 
  the Federal Republic of Germany to the 
  International Organizations 
Rome  

   
 
GHANA 
 

Governor   Owusu AFRIYIE AKOTO  
Minister for Food and Agriculture 
Accra  
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Alternate Governor   Paulina Patience ABAYAGE  
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Ghana to IFAD 
Rome  

   
GHANA (cont'd) 
 

Adviser   Khadija IDDRISU  
Head of Chancery 
Embassy of the 
  Republic of Ghana 
Rome  

   
Adviser   Nii QUAYE-KUMAH  

Minister 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Ghana to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Emmanuel Asante KROBEA  

Technical Advisor 
Ministry of Food and Agriculture 
Accra  

   
Adviser   Severious Kale DERY  

Media Attaché 
Ministry of Food and Agriculture 
Accra  

   
 
GREECE 
 

Alternate Governor   Alexios Marios LYBEROPOULOS  
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the Hellenic Republic to IFAD 
Rome  

   
 
GUATEMALA 
 

Gobernador Suplente   Sylvia WOHLERS DE MEIE  
Ministro Consejero 
Encargado de Negocios, a.i. 
Roma  

   
 
GUINEA 
 

Gouverneur suppléant   Mohamed Chérif DIALLO  
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République de Guinée 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Abdoulaye TRAORÉ  

Conseiller économique 
Représentant permanent adjoint 
  de la République de Guinée 
  auprès du FIDA 
Rome  
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GUINEA (cont'd) 
 

Conseiller   Mohamed Nassir CAMARA  
Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
  de la République de Guinée 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
 
HUNGARY 
 

Governor   Katalin TÓTH  
Deputy State Secretary of 
  International Relations 
Ministry of Agriculture 
Budapest  

   
Alternate Governor   Zoltán KÁLMÁN  

Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of Hungary 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Gyula BUDAI  

Ministerial Commissioner 
Ministry of Foreign Affairs 
  and Trade 
Budapest  

   
Adviser   Lilla EGRI  

Deputy Head of Department 
Department of EU and FAO Affairs 
Ministry of Agriculture 
Budapest  

   
Adviser   Viktória SCHUSTER  

Food Security Specialist 
Embassy of Hungary 
Rome  

   
Adviser   Ágnes SARKADI-SZABÓ  

Project Coordinator 
Department of EU and FAO Affairs 
Ministry of Agriculture 
Budapest  

   
 
ICELAND 
 

Governor ◊  Jón Erlingur JÓNASSON  
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of 
  the Republic of Iceland to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
INDIA 
 

Adviser   Anwar Hussain SHAIK  
Director (IER) 
Department of Economic Affairs 
Ministry of Finance 
New Delhi  
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Adviser   Reenat SANDHU  
Ambassador 
Permanent Representative 
  of the Republic of India to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Sanjeev KUMAR  

Second Secretary 
Embassy of the Republic 
  of India 
Rome  

   
 
INDONESIA 
 

Governor   Rionald SILABAN  
Senior Advisor to the 
  Minister for Finance on Macro 
  Economy and International Finance 
Ministry of Finance 
Jakarta  

   
Adviser   PARJIONO  

Head of the Center for Climate  
  And Multilateral Policy 
Fiscal Policy Agency 
Ministry of Finance 
Jakarta  

   
Adviser   Charles Ferdinand HUTAPEA  

Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Indonesia 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Justicia Meidiwaty DEWI  

Deputy Director 
Directorate of Economic Development and 
  Environmental Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Jakarta  

   
Adviser   Kartika Damayanti DEWI  

Deputy Director for Multilateral Affairs 
Bureau for International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Jakarta  

   
INDONESIA (cont'd) 
 

Adviser   Royhan Nevy WAHAB  
First Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Indonesia 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Gustaf Daud SIRAIT  

First Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Indonesia 
  to IFAD 
Rome  
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Adviser   Yusral TAHIR  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Indonesia 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Arief RACHMAN  

Head of Division for United Nations Affairs 
Bureau for International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Jakarta  

   
Adviser   Era HERISNA  

Head 
Division of Investments and 
  Financial Contributions to 
  International Organizations 
Ministry of Finance 
Jakarta  

   
Adviser   Rosianna SIANIPAR  

First Grade Planner 
Directorate of Multilateral Financing 
State Ministry for National 
  Development Planning (BAPPENAS) 
Jakarta  

   
 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 

Adviser   Mohammad Hossein EMADI  
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Islamic Republic of Iran to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) (cont'd) 
 

Adviser   Shahin GHORASHIZADEH  
Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of the Islamic Republic of Iran to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
IRAQ 
 

Adviser   Mohammed NORI  
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Iraq to United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
IRELAND 
 

Alternate Governor   Damien KELLY  
First Secretary (Agriculture) 
Deputy Permanent Representative 
  of Ireland to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  
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ISRAEL 
 

Alternate Governor   Sharon KABALO  
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
  State of Israel to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Maya FEDERMAN  

Alternate Permanent Representative 
  of the State of Israel to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies  
Rome  

   
 
ITALY 
 

Adviser   Gelsomina VIGLIOTTI  
Director-General for 
  Financial Relations 
Directorate General for International 
  Financial Relations (Directorate III) 
Department of the Treasury 
Ministry of Economy and Finance 
Rome  

   
ITALY (cont'd) 
 

Adviser   Federica DIAMANTI  
Chief 
Multilateral Banks Office 
Department of the Treasury 
Ministry of Economy and Finance 
Rome  

   
Adviser   Alberto COGLIATI  

Senior Advisor 
International Relations Directorate 
Department of the Treasury 
Ministry of Economy and Finance 
Rome  

   
Adviser   Pierfrancesco SACCO  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Italian Republic to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Luigi DE CHIARA  

Minister 
Head of the Unit for Strategies, 
  Global Processes and 
  International Organizations 
Directorate General for 
  Development Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs and 
  International Cooperation 
Rome  

   
Adviser   Adriana APOLLONIO  

First Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the Italian Republic to IFAD 
Rome  
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Adviser   Lucia SENOFONTE  
Senior Adviser 
Multilateral Development Banks Office 
International Financial Relations Directorate 
Department of the Treasury 
Ministry of Economy and Finance 
Rome  

   
Adviser   Stefano PISOTTI  

Adviser 
Directorate General for 
  Development Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs and 
  International Cooperation 
Rome  

   
ITALY (cont'd) 
 

Adviser   Uliana NAVARRA  
Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of the Italian Republic to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Maria PENTIMALLI  

Officer 
Office of Multilateral 
  Development Cooperation 
Directorate General for 
  Development Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs and 
  International Cooperation 
Rome  

   
Adviser   Jessyama FORLINI  

Consultant 
Office of Multilateral 
  Development Cooperation 
Directorate General for 
  Development Cooperation 
Ministry of Foreign Affairs and 
  International Cooperation 
Rome  

   
Adviser   Sara MARIANI  

Intern 
Ministry of Foreign Affairs and 
  International Cooperation 
Rome  

   
Adviser   Elena CAVUCLI  

Intern 
Permanent Representation of the 
  Italian Republic to the 
  United Nations Agencies 
Rome  

   
 
JAPAN 
 

Adviser   Toru HISAZOME  
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of Japan to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  
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Adviser   Akiko MUTO  
First Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of Japan to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
JORDAN 
 

Adviser   Malik BREIZAT  
Director 
Arab and Islamic Relations Department 
Ministry of Planning and International 
  Co-operation 
Amman  

   
Adviser   Fiesal Rasheed Salamh AL ARGAN  

Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative 
  of the Hashemite Kingdom 
  of Jordan to IFAD 
Rome  

   
 
KENYA 
 

Adviser   Teresa TUMWET  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Kenya to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   June CHEPCHIRCHIR  

Second Counsellor 
Embassy of the Republic 
  of Kenya 
Rome  

   
Adviser   Emmah N. MBURU  

IFAD Desk Officer 
The National Treasury 
Nairobi  

   
 
KIRIBATI 
 

Governor   Alexander TEABO  
Minister for Environment, Lands 
  and Agricultural Development 
Tarawa  

   
Adviser   Kinaai KAIRO  

Director for Agriculture 
Ministry of Environment, Lands 
  and Agricultural Development 
Tarawa  

   
Adviser   Beraina TEIRANE  

Senior Project Officer 
Project and Planning Office 
Ministry of Environment, Lands 
  and Agricultural Development 
Tarawa  

   
 
  



 GC 41 الملحق األول

202 

KIRIBATI (cont'd) 
 

Adviser   Oreiti TEABO  
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  

   
Adviser   Yousef Ghazi AL-BADER  

Regional Manager for Central 
  Asian and European Countries 
Operations Department 
Kuwait Fund for Arab 
  Economic Development 
Kuwait City  

   
 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
 

Adviser   Thipphakone CHANTHAVONGSA  
Deputy Minister for Finance 
Vientiane  

   
Adviser   Parisak PRAVONGVIENKHAM  

Deputy Minister for Agriculture 
  and Forestry 
Vientiane  

   
Adviser   Xaypladeth CHOULAMANY  

Director-General 
Planning and Cooperation Department 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Vientiane  

   
Adviser   Angkhansada MOUANGKHAM  

Deputy Director-General 
External Finance Department 
Ministry of Finance 
Vientiane  

   
Adviser   Sithong PHIPHAKHAVONG  

Deputy Director-General 
Livestock and Fisheries Department 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Vientiane  

   
Adviser   Bounsy NANTHAPHONE  

Secretary to the Deputy Minister 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Vientiane  

   
 
LEBANON 
 

Gouverneur   Majida MCHEIK  
Chef du Département 
  en charge des Programmes 
Ministère de l'Agriculture 
Beyrouth  
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LESOTHO 
 

Governor   Mahala MOLAPO  
Minister for Agriculture and 
  Food Security 
Maseru  

   
Adviser   Malefetsane NCHAKA  

Principal Secretary 
Ministry of Agriculture and 
  Food Security 
Maseru  

   
Adviser   Lineo Irene MOLISE-MABUSELA  

Ambassador of the Kingdom  
  of Lesotho to Italy 
Rome  

   
Adviser   Mabolaoane Luci PHAKISI  

Chief Economic Planner 
Ministry of Agriculture and 
  Food Security 
Maseru  

   
Adviser   Pheko RETSELISITSOE  

Project Director 
Smallholder Agriculture  
  Development Project 
Ministry of Agriculture 
  and Food Security 
Maseru  

 
LIBERIA 
 

Adviser   A. Haruna-Rashid KROMAH  
Second Secretary and Vice Consul 
Chargé d'affaires, a.i. 
Embassy of the Republic 
  of Liberia 
Rome  

   
 
LIBYA 
 

Adviser   Mahmud K. AL-TELLISI  
Ambassador 
Permanent Representative of the State 
  of Libya to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

LIBYA (cont'd) 
 

Adviser   Tarek F.M. Bek DARNA  
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of the 
  State of Libya to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Mahmoud Ebrahim Ali BEN SHABAN  

Agriculture Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
  State of Libya to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  
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LUXEMBOURG 
 

Gouverneur suppléant   Paul DÜHR  
Ambassadeur 
Représentant permanent du 
  Grand-Duché de Luxembourg 
  auprès de la FAO, du PAM 
  et du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Philippe MORES  

Coordinateur pour les relations 
  avec les organisations multilatérales 
Direction de la coopération au 
  développement et de l’action humanitaire 
Ministère des affaires étrangères 
  et européennes 
Luxembourg  

   
Conseiller   Marie-Lise Léonie STOLL  

Attachée 
Représentation du Luxembourg 
  auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 
Rome  

   
 
MADAGASCAR 
 

Gouverneur suppléant   RATOHIARIJAONA RAKOTOARISOLO Suzelin  
Conseiller 
Chargé d'affaires, a.i. 
Ambassade de la 
  République de Madagascar 
Rome  

   
 
 
MALAWI 
 

Adviser   Tedson Aubrey KALEBE  
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Malawi to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Brussels  

   
 
MALAYSIA 
 

Adviser   Norli Muadza NOOR  
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of Malaysia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Muhammad Rudy Khairudin Mohd NOR  

Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of Malaysia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  
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Adviser   Muhammad Suhail Bin MUHAMMAD  
Assistant Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of Malaysia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
MALI 
 

Gouverneur suppléant   Bruno MAΪGA  
Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République du Mali 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Traore Halimatou KONE  

Deuxième conseillère (agriculture) 
Représentante permanente adjointe 
  de la République du Mali 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
 
MALTA 
 

Governor   Justin ZAHRA  
Head Paying Agency 
Agriculture and Rural Payments Agency 
Ministry of Sustainable Development, 
  the Environment and Climate Change 
Santa Venera  

MAURITANIA 
 

Gouverneur   Moctar Ould DJAY  
Ministre de l'économie et des finances 
Nouakchott  

   
Conseiller   Mohamed Salem NANY  

Directeur de la mobilisation 
  des ressources 
Ministère de l'économie et 
  des finances 
Nouakchott  

   
Conseiller   Marièm AOUFFA  

Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République islamique de 
  Mauritanie auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Mohamed Teyib DIYE  

Conseiller 
Représentante permanente suppléante 
  de la République islamique de 
  Mauritanie auprès du FIDA 
Rome  

   
 
MAURITIUS 
 

Governor   Mahen Kumar SEERUTTUN  
Minister for Agro-Industry and 
  Food Security 
Port Louis  
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MEXICO 
 

Gobernador   Martha Elena Federica BÁRCENA COQUI  
Embajadora 
Representante Permanente de 
  los Estados Unidos Mexicanos 
  ante el FIDA 
Roma  

   
Gobernador Suplente   Benito Santiago JIMÉNEZ SAUMA  

Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno 
  de los Estados Unidos Mexicanos 
  ante el FIDA 
Roma  

   
 
MONGOLIA 
 

Alternate Governor   Tserendorj JAMBALDORJ  
Ambassador 
Permanent Representative of 
  Mongolia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Dawadash SAMBUU  

Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of Mongolia to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
MONTENEGRO 
 

Adviser   Sanja VLAHOVIC  
Ambassador 
Permanent Representative of 
  Montenegro to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies  
Rome  

   
Adviser   Miroslav Šćepanović  

First Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of Montenegro to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies  
Rome  

   
 
MOROCCO 
 

Conseiller   Hassan ABOUYOUB  
Ambassadeur 
Représentant permanent 
  du Royaume du Maroc 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Gouverneur   Mohammed SADIKI  

Secrétaire général 
Département de l’agriculture 
Ministère de l’agriculture 
  et de la pêche maritime 
Rabat  
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Conseiller   Khalid KENSI  
Chef de la Division 
  des relations avec les Amériques 
  et les organismes financières multilatéraux 
Rabat  

   
MOROCCO (cont'd) 
 

Conseiller   Mohammed ASRI  
Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint 
  du Royaume du Maroc 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Ikram NAJIB  

Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent suppléant 
  du Royaume du Maroc auprès 
  des organisations du FIDA 
Rome  

   
 
MOZAMBIQUE 
 

Adviser   Victor GOMES  
Deputy Governor 
Central Bank of Mozambique 
Maputo  

   
Adviser   Eusébio TUIMUTUKILE  

Chief Executive Officer 
Agrarian Development Fund 
Ministry of Agriculture and 
  Food Security 
Maputo  

   
Adviser   Inácio Tomás MUZIME  

Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Mozambique to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Daniel Ozias MATE  

Adviser 
Coordinator of PROSUL Project 
Ministry of Agriculture 
  and Food Security 
Maputo  

   
Adviser   Anchia Nhaca ESPÍRITO SANTO GUEBUZA  

Adviser 
Central Bank of Mozambique 
Maputo  

   
Adviser   Paulo SIBIA  

Adviser 
Ministry of Finance 
Maputo  
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MOZAMBIQUE (cont'd) 
 

Adviser   Camilla TRIGONA  
Assistant 
Embassy of the Republic of Mozambique 
Rome  

 
MYANMAR 
 

Alternate Governor   Myint NAUNG  
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Republic of the Union of Myanmar 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Lynn Marlar LWIN  

Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
  Republic of the Union of Myanmar 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Kaung MYAT  

Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
  Republic of the Union of Myanmar 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
NEPAL 
 

Adviser   Deepak DHITAL  
Ambassador 
Permanent Representative  
  of Nepal to IFAD 
Geneva  

   
 
NETHERLANDS 
 

Governor ◊  Hans HOOGEVEEN  
Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Kingdom of the Netherlands to 
  the United Nations Organizations 
  for Food and Agriculture 
Rome  

   
Adviser   Myrthe DE KOCK  

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

NETHERLANDS (cont'd) 
 

  

Adviser   Anne STOLK  
Junior Professional Officer 
Permanent Representation of 
  the Kingdom of the Netherlands to 
  the United Nations Organizations 
  for Food and Agriculture 
Rome  
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Adviser   Sarah ZERNITZ  

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

   
 
NEW ZEALAND 
 

Alternate Governor   Joanna HESLOP  
Deputy Head of Mission 
  and Consul 
Embassy of New Zealand 
Rome  

   
Adviser   Claudia GROSSO  

Policy Adviser 
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  

   
 
NIGER 
 

Conseiller   N'Gade Nana Hadiza NOMA K.  
Ambassadeur 
Représentant permanent 
  de la République du Niger 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
Conseiller   Maman HAMET  

Premier Secrétaire 
Représentant permanent suppléant 
  de la République du Niger 
  auprès du FIDA 
Rome  

   
 
NIGERIA 
 

Governor   Audu OGBEH  
Minister for Agriculture and 
  Rural Development 
Abuja  

   
Alternate Governor   Mahmoud ISA-DUTSE  

Permanent Secretary 
Federal Ministry of Finance 
Abuja  
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Adviser   Auta A. APPEH  
Senior Technical Adviser to the Minister 
  on Donor Supported Programmes 
Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development 
Abuja  

   
Adviser   Musibau Olumuyiwa AZEEZ  

Director 
Department of Agribusiness and 
  Market Development (FMARD) 
Federal Ministry of Agriculture and 
  Rural Development 
Abuja  

   
Adviser   Hyaliwa Dennis GOJE  

Special Assistant to the Minister 
Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development 
Abuja  

   
Adviser   Ibrahim Abubaker MATAZU  

Assistant Chief Admin Officer II (Agriculture) 
IFAD Desk Officer 
Federal Ministry of Finance 
Abuja  

   
Adviser   Yaya O. OLANIRAN  

Minister 
Permanent Representative of the 
  Federal Republic of Nigeria 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Ameh ONOJA  

National Programme Coordinator 
Assisted Value-Chain Development 
  Programme (VCDP) 
Federal Ministry of Agriculture 
  and Rural Development 
Abuja  

   
 
NORWAY 
 

Governor   Hans Jacob FRYDENLUND  
Director 
Section for United Nations Policy 
Department for United Nations 
  and Humanitarian Affairs 
Royal Norwegian Ministry 
  of Foreign Affairs 
Oslo  

   
Adviser   Inge NORDANG  

Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Kingdom of Norway to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Gunnvor BERGE  

Counsellor 
Deputy Permanent Representative of 
  the Kingdom of Norway to IFAD 
Rome  
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Adviser   Sigrun Stigen HOLTER  
Foreign Service Trainee 
Section for United Nations Policy 
Department for United Nations 
  and Humanitarian Affairs 
Royal Norwegian Ministry 
  of Foreign Affairs 
Oslo 

   
Adviser   Ingvild HAUGEN  

Intern 
Norwegian Mission 
Rome  

   
 
OMAN 
 

Governor   Ahmed bin Nasser AL BAKRY  
Under-Secretary 
Ministry of Agriculture and 
  Fisheries 
Muscat  

   
Alternate Governor   Ahmed Salim Mohamed BAOMAR  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Sultanate of Oman to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Fadia ALJAMAL  

Liaison Officer with the International 
  Organizations in Rome 
Embassy of the Sultanate 
  of Oman 
Rome  

   
 
PAKISTAN 
 

Adviser   Fazal Abbas MAKEN  
Federal Secretary  
Ministry of National Food Security  
  and Research 
Islamabad  

   
Adviser   Wajiha KHAN  

First Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Islamic Republic of Pakistan 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
PANAMA 
 

Asesor   Angélica Maria JÁCOME  
Representante Permanente de la 
  República de Panamá ante el FIDA 
Roma  

   
 

  



 GC 41 الملحق األول

212 

 
PARAGUAY 
 

Asesor   Martín Raúl María LLANO-HEYN  
Embajador 
Representante Permanente de la 
  República del Paraguay ante 
  el FIDA 
Roma  

   
Asesor   Mirko SOTO SAPRIZA  

Ministro 
Representante Permanente Alterno 
  de la República del Paraguay ante 
  el FIDA 
Roma  

   
 
PERU 
 

Asesor   José Berley Arista ARBILDO  
Ministro de Agricultura y Riego 
Lima  

   
Gobernador   Luis Carlos Antonio IBÉRICO NÚÑEZ  

Embajador 
Representante Permanente 
  de la República del Perú ante 
  los Organismos Internacionales 
Roma  

   
PERU (cont'd) 
 

Asesor   Pablo Cisneros ANDRADE  
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto 
  de la República del Perú ante los 
  Organismos Internacionales 
Roma  

   
Asesor   Claudia Elizabeth GUEVARA DE LA JARA  

Consejera 
Representante Permanente Alterna 
  de la República del Perú ante los 
  Organismos Internacionales 
Roma  

   
Asesor   Diana CALDERÓN VALLE  

Segunda Secretaria 
Representante Permanente Alterna 
  de la República del Perú ante los 
  Organismos Internacionales 
Roma  

   
 
PHILIPPINES 
 

Adviser   Bayani H. AGABIN  
Undersecretary 
Revenue Integrity Protection Service 
Department of Finance 
Manila  

   
Adviser   Adrian Bernie C. CANDOLADA  

Minister 
Deputy Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines 
  to IFAD 
Rome  
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Adviser   Lupiño J. LAZARO  

Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Theodore Andrei P. BAUZON  

Third Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Marion L. REYES  

Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Philippines 
  to IFAD 
Rome  

PHILIPPINES (cont'd) 
 

  

Adviser   Maria Luisa GAVINO  
Agricultural Assistant 
Embassy of the Republic 
  of the Philippines 
Rome  

   
 
PORTUGAL 
 

Governor   Cláudia PEREIRA DA COSTA  
Deputy Director 
Office of Planning, Policies and    
  Administration 
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural 
  Development 
Lisbon  

   
 
QATAR 
 

Governor   Abdulaziz Ahmed Al Malki AL-JEHANI  
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  State of Qatar to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Mohammed Saad A.H. AL-MUHANNADI  

Third Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the State of Qatar to the United 
  Nations Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Akeel HATOOR  

Adviser 
Embassy of the State of Qatar 
  in Rome 
Rome  
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REPUBLIC OF KOREA 
 

Adviser   JEONG Il-Jung  
Director-General 
International Cooperation Bureau 
Ministry of Agriculture, 
  Food and Rural Affairs 
Sejong-si  

   
Adviser   JUNG Sehee  

Deputy Director 
Ministry of Agriculture, 
  Food and Rural Affairs 
Sejong-si  

   
REPUBLIC OF KOREA (cont'd) 
 

Adviser   JOO Won Chul  
Counsellor (Agricultural Attaché) 
Alternate Permanent Representative of the 
  Republic of Korea to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   CHO Jinkyung  

Interpreter 
Ministry of Agriculture, 
  Food and Rural Affairs 
Sejong-si  

   
 
REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

Governor   Iurie USURELU  
Deputy Minister for Agriculture 
  and Food Industry 
Chisinau  

   
Adviser   Stela STINGACI  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Moldova 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Andrian POPESCU  

First Secretary 
Deputy Permanent Representative of 
  the Republic of Moldova to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Victor ROSCA  

Director 
Country Program Implementation Unit    
  (CPIU-IFAD) 
Ministry of Agriculture and 
  Food Industry 
Chisinau  

   
 
ROMANIA 
 

Gouverneur   Lucian DUMITRU  
Secrétaire général adjoint 
Ministère de l'agriculture et 
  du développement rural 
  de la Roumanie 
Bucarest  
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Gouverneur suppléant   George Gabriel BOLOGAN  

Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
  Roumanie auprès du FIDA 
Rome  

ROMANIA (cont'd) 
 

Conseiller   Vlad MUSTACIOSU  
Conseiller 
Représentant permanent adjoint 
  de la Roumanie auprès du FIDA 
Rome  

   
 
RUSSIAN FEDERATION 
 

Adviser   Evgeny BESSONOV  
Minister Counsellor 
Chargé d'affaires, a.i. 
Permanent Mission of the 
  Russian Federation to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Kristina KURBET  

First Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Russian Federation to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Ivan PERSHIN  

Third Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Russian Federation to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
RWANDA 
 

Governor   Géraldine MUKESHIMANA  
Minister for Agriculture 
  and Animal Resources 
Kigali  

   
Alternate Governor   Jacques KABALE NYANGEZI  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of Rwanda to IFAD 
Paris  

   
Adviser   Ange Soubirous TAMBINEZA  

Agriculture Information and Communication 
  Programme Manager 
Ministry of Agriculture and 
  Animal Resources 
Kigali  
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SAMOA 
 

Adviser   Lopao'o Natanielu MU'A  
Minister for Agriculture 
  and Fisheries 
Apia  

   
Adviser   Tilafono David HUNTER  

Chief Executive Officer 
Ministry of Agriculture 
  and Fisheries 
Apia  

   
Adviser   Giovanni CAFFARELLI  

Honorary Consul-General 
Deputy Permanent Representative 
  of the Independent State of Samoa 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
SAUDI ARABIA 
 

Governor   Abdulrahman bin Abdulmohsin AL FADLEY  
Minister for Environment, 
  Water and Agriculture 
Riyadh  

   
Adviser   Khalid AL KHUDAIRY  

Deputy Minister for Finance 
  for International Affairs 
Riyadh  

   
Adviser   Abdelaziz Al HUWAISH  

Director-General 
Department of International Cooperation 
  and Agricultural Investment Abroad 
Ministry of Environment, 
  Water and Agriculture 
Riyadh  

   
Adviser   Mohammed Ahmed M. ALGHAMDI  

Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the 
  Kingdom of Saudi Arabia to FAO 
Rome  

   
Adviser   Bandar bin Abdel Mohsin AL-SHALHOOB  

Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the Kingdom of Saudi Arabia to FAO 
Rome  

   
SAUDI ARABIA (cont'd) 
 

Adviser   Salah bin AbdelRazaq AL KHODER  
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Kingdom of Saudi Arabia 
  to FAO 
Rome  
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Adviser   Bandar A. ALAMRI  
Deputy Director-General 
Public Relations and Information 
  Department 
Ministry of Environment, 
  Water and Agriculture 
Riyadh  

   
Adviser   Mansour Mubarak S. AL ADI  

Attaché 
Alternate Permanent Representative 
  of the Kingdom of Saudi Arabia to FAO 
Rome  

   
 
SENEGAL 
 

Gouverneur suppléant   Mamadou Saliou DIOUF  
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
  République du Sénégal auprès 
  des organisations spécialisées 
  des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Ely Sy BEYE  

Ministre Conseiller 
Ambassade de la République 
  du Sénégal 
Rome  

   
Conseiller   Baye Mayoro DIOP  

Premier Secrétaire 
Représentant permanent adjoint de  
  la République du Sénégal auprès  
  des organisations spécialisées  
  des Nations Unies 
Rome  

   
 
SEYCHELLES 
 

Adviser   Pamela CHARLETTE  
Minister for Fisheries and Agriculture 
Victoria  

   
Governor   Louis Sylvestre RADEGONDE  

Ambassador-designate of the  
  Republic of Seychelles to Italy 
Paris  

SOMALIA 
 

Governor   Said Hussein IID  
Minister for Agriculture and Irrigation 
Mogadishu  

   
Alternate Governor   Ibrahim Hagi ABDULKADIR  

Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Federal Republic of Somalia 
  to the United Nations Food 
  and Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Suleiman Abdi DUALEH  

President 
Amal Agro-business Cooperative 
Mogadishu  
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SOUTH AFRICA 
 

Adviser   Nthutang Khumoetsile SELEKA  
Director 
Humanitarian Affairs 
Department of International Relations 
  and Cooperation 
Pretoria  

   
Adviser   Anna-Marie MOULTON  

Counsellor (Multilateral Affairs) 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of South Africa 
  to the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
SOUTH SUDAN 
 

Adviser   Natalina Edward MOU  
Deputy Head of Mission 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of South Sudan to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Anthony Utong Nyikalo AKARO  

Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of South Sudan to IFAD 
Rome  

   
 
SPAIN 
 

Asesor   Juan Claudio DE RAMÓN JACOB-ERNEST  
Primer Secretario 
Embajada de España 
Roma  

   
SPAIN (cont'd) 
 

Asesor   Alba María TERROBA  
Asistente 
Embajada de España 
Roma  

   
 
SRI LANKA 
 

Governor   Daya Srikantha John PELPOLA  
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  Democratic Socialist Republic 
  of Sri Lanka to IFAD 
Rome  

   
Adviser   M. Somasena MAHADIULWEWA  

Minister 
Deputy Permanent Representative of 
  the Democratic Socialist Republic 
  of Sri Lanka to IFAD 
Rome  
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Adviser   Ruwanthi DELPITIYA  
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Democratic Socialist 
  Republic of Sri Lanka to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Noor Rizna ANEES  

Additional Director-General 
Department of External 
  Resources 
Ministry of National Policies and 
  Economic Affairs 
Colombo  

   
SUDAN 
 

Governor   Abdullatif Ahmed Mohamed IJAIMI  
Federal Minister for  
  Agriculture and Forestry 
Khartoum  

   
Adviser   Amira Daoud HASSAN GORNASS  

Ambassador 
Permanent Representative of 
  the Republic of the Sudan to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Eltiraifi Ibrahim Elkhidir YAGOUB  

Director of the Department of 
  Agricultural Economics 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Khartoum  

SUDAN (cont'd) 
 

  

Adviser   Omer Mohamed Ahmed ELHAG  
Director of Foreign Finance 
Ministry of Finance 
Khartoum  

   
Adviser   Mohammed Elghazali Eltigani SIRRAG  

Deputy Head of Mission 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Sudan to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Saadia Elmubarak Ahmed DAAK  

Agricultural Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of the Sudan to 
  the United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Mohamed Elhag SIRELKHATIM IBRAHIM  

IFAD Desk Officer 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Khartoum  
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SWAZILAND 
 

Adviser   Bongani Simon MASUKU  
Principal Secretary for Agriculture 
Ministry of Agriculture 
Mbabane  

   
Alternate Governor   Eric MAZIYA  

Under-Secretary (Development) 
Ministry of Agriculture 
Mbabane  

   
 
SWEDEN 
 

Alternate Governor   Magnus LENNARTSSON  
Deputy Director-General 
Global Agenda Department 
Ministry of Foreign Affairs 
Stockholm  

   
Adviser   Emil WANNHEDEN  

Desk Officer 
Section for Multilateral Development Banks 
Global Agenda Department 
Ministry of Foreign Affairs 
Stockholm  

   
SWEDEN (cont'd) 
 

Adviser   Victoria JACOBSSON  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of Sweden to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Clara AXBLAD  

Programme and Policy Officer 
Embassy of Sweden 
Rome  

   
Adviser   Vilhelm EDSMYR  

Intern 
Embassy of Sweden 
Rome  

   
 
SWITZERLAND 
 

Gouverneur   Pio WENNUBST  
Vice-directeur de la Direction du 
  développement et de la coopération (DDC) 
Chef du Domaine de direction coopération globale 
Département fédéral des affaires étrangères 
Berne  

   
Conseiller   François PYTHOUD  

Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
  Confédération suisse auprès 
  de la FAO, du FIDA et du PAM 
Rome  
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Conseiller   Liliane ORTEGA  
Conseillère 
Représentante permanente adjointe 
  de la Confédération suisse auprès 
  de la FAO, du FIDA et du PAM 
Rome  

   
Conseiller   Simon ZBINDEN  

Co-responsable 
Section Programme global 
  sécurité alimentaire 
Direction du développement 
  et de la coopération (DDC) 
Département fédéral des affaires étrangères 
Berne  

   
 
 
THAILAND 
 

Adviser   Jirapa INTHISANG TROCHIM  
First Secretary  
Alternate Permanent Representative of 
  the Kingdom of Thailand to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
Adviser   Rachanok SANGPENCHAN  

First Secretary  
Alternate Permanent Representative of 
  the Kingdom of Thailand to the 
  United Nations Food and 
  Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
TOGO 
 

Gouverneur   Ouro Koura AGADAZI  
Ministre de l'agriculture, 
  de l'élevage et de l'hydraulique 
Lomé  

   
Gouverneur suppléant   Anani Kodjogan KPADENOU  

Directeur des filières végétales 
Ministère de l'agriculture, 
  de l'élevage et de l'hydraulique 
Lomé  

   
Conseiller   Calixte Batossie MADJOULBA  

Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République togolaise 
  auprès du FIDA 
Paris  

   
Conseiller   Palawia MONSON  

Premier Secrétaire 
Ambassade de la République 
  togolaise 
Paris  
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TONGA 
 

Governor   Sione Sonata TUPOU  
First Secretary 
Chargé d'affaires, a.i. 
High Commission of the 
  Kingdom of Tonga 
London  

   
 
 
TUNISIA 
 

Gouverneur suppléant   Samir TAIEB  
Ministre de l'agriculture, 
  des ressources hydrauliques 
  et de la pêche 
Tunis  

   
Conseiller   Moez Eddine SINAOUI  

Ambassadeur 
Représentant permanent de 
  la République tunisienne auprès 
  des organisations spécialisées 
  des Nations Unies 
Rome  

   
Conseiller   Abdelraouf LAAJIMI  

Directeur général du financement, 
  investissements et organisations 
  professionnelles 
Ministère de l'agriculture, 
  des ressources hydrauliques 
  et de la pêche 
Tunis  

   
Conseiller   Anis BEN RAYANA  

Directeur de la coopération 
  internationale 
Ministère de l'agriculture 
  et de l'environnement 
Tunis  

   
Conseiller   Hanin BEN JRAD ZEKRI  

Ministre Plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint 
  de la République tunisienne auprès 
  des organisations spécialisées 
  des Nations Unies 
Rome  

   
 
TURKEY 
 

Alternate Governor   Murat Salim ESENLI  
Ambassador 
Permanent Representative 
  of the Republic of Turkey 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Özgür YAVUZER  

First Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
  of the Republic of Turkey 
  to IFAD 
Rome  
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TURKEY (cont'd) 
 

Adviser   Mehmet BULUT  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Turkey 
  to IFAD 
Rome  

   
UGANDA 
 

Adviser   Vincent Bamulangaki SSEMPIJJA  
Minister for Agriculture, Animal 
  Industry and Fisheries 
Entebbe  

   
Adviser   Pius WAKABI  

Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture, Animal  
  Industry and Fisheries 
Entebbe  

   
Adviser   Elizabeth Paula NAPEYOK  

Ambassador 
Permanent Representative 
  of the Republic of Uganda 
  to IFAD 
Rome  

   
Adviser   Robert SABIITI  

First Secretary (Agricultural Attaché) 
Alternate Permanent Representative 
  of the Republic of Uganda to IFAD 
Rome  

   
 
UNITED ARAB EMIRATES 
 

Adviser   Muhanad Sulaiman Abdalla A. ALNAQBI  
First Secretary 
Deputy Head of Mission 
Alternate Permanent Representative 
  of the United Arab Emirates to the 
  United Nations Food and Agriculture 
  Agencies 
Rome  

   
Adviser   Yousuf Mohammed BIN HAJAR  

Deputy Director 
International Financial Relations Department 
Ministry of Finance 
Abu Dhabi  

   
Adviser   Ibrahim ALNUAIMI  

Alternate Permanent Representative 
  of the United Arab Emirates to the 
  United Nations Food and Agriculture 
  Agencies 
Rome  

UNITED ARAB EMIRATES (cont'd) 
 

  

Adviser   Yassmin Abdul Nasser QARAQISH  
Press Officer 
Embassy of the United 
  Arab Emirates 
Rome  
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UNITED KINGDOM 
 

Governor   Marie-Therese SARCH  
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  

   
Adviser   Charlotte HULL  

Head of the United Nations and 
  Commonwealth Department 
Department for International 
  Development (DFID) 
London  

   
Adviser   Chiara SEGRADO  

Deputy Permanent Representative of the 
  United Kingdom of Great Britain and 
  Northern Ireland to WFP 
Rome  

   
Adviser   Fiona PRYCE  

Information Manager/Programme Support 
Permanent Representation of the 
  United Kingdom of Great Britain and 
  Northern Ireland to the United Nations 
  Food and Agriculture Agencies 
Rome  

   
 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 

Alternate Governor   George Kahema MADAFA  
Ambassador 
Permanent Representative of the 
  United Republic of Tanzania to the 
  United Nations Food and Agriculture 
  Agencies 
Rome  

   
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (cont'd) 
 

Adviser   Marobe Wama MAROBE  
Foreign Service Officer 
Ministry of Foreign Affairs and 
  East African Cooperation 
Dar es Salaam  

   
 
UNITED STATES 
 

Adviser   Elizabeth LIEN  
Deputy Director 
Office of International Debt 
  and Development Policy 
Department of the Treasury 
Washington, D.C.  
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Adviser   Thomas M. DUFFY  
Counsellor 
Chargé d'affaires, a.i. 
United States Mission to the 
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  2018مجلس المحافظين لعام 
 برنامج األحداث 

 

 اليوم األول من دورة مجلس المحافظين

 2018فبراير/شباط  13 الثالثاء،

 
   الحادية واألربعين لمجلس المحافظين افتتاح الدورة 9.30

 اعتماد جدول األعمال 
 مكتب مجلس المحافظينانتخاب  

 حفل االفتتاح 10.00

 السيد جيلبير أنغبو ،رئيس الصندوقمن ترحيبي  بيان 

 António Guterresالسيد  
 (رسالة عن طريق الفيديو) األمين العام لألمم المتحدة

 شيخة حسينةمعالي السيدة  
 بنغالديش الشعبية  جمهورية رئيسة وزراء 

 José Berley Arista Arbildoمعالي السيد  
رئيس  Pedro Pablo Kuczynski Godardبيرو نيابة عن فخامة الرئيس وزير الزراعة والري في جمهورية 

 جمهورية بيرو
 جيلبير أنغبوبيان رئيس الصندوق، السيد  

 العلمأو بنود األعمال المعروضة للموافقة  11.30

 وللترحيب برؤساء وفود الدول األعضاء )بدعوة( الضيوف المميزين على شرفغداء  13.00

 صندوق: إننا بحاجة للحديث عن هشاشة الدولمحاضرة ال 15.00
 نائبة رئيس الصندوق، Cornelia Richter مقدمة تلقيها السيدة 
 J.J. Messnerالسيد  

 السالم صندوقلالمدير التنفيذي 

نائب الرئيس المساعد المؤقت، دائرة االستراتيجية والمعرفة، الصندوق الدولي ، Paul Wintersالمنسق: السيد  
 مية الزراعيةللتن

 من الهشاشة إلى الصمود طويل األمد -الجلسة التفاعلية األولى  16.00
   السيدHelder da Costa 

 الدول الهشة السبع الموسعة األمين العام ألمانة مجموعة
  معالي السيد سعيد حسين عيد، وزير الزراعة والري في جمهورية الصومال االتحادية 
   مشيك السيدة ماجدة 

 الزراعة في الجمهورية اللبنانية وزارةيسة دائرة البرامج، رئ
   السيدKaushik Barua شعبة الشرق األدنى        القائم بأعمال مدير البرنامج القطري في الصندوق
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 وشمال أفريقيا وأوروبا، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  السيد طارق قطب 

شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، الصندوق الدولي للتنمية        ، لبنانمدير البرنامج القطري ل
 الزراعية

، الصندوق الدولي للتنمية ائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج، نegnA-tnirg nirgP: السيد منسقال 
 الزراعية

 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 17.45

 لجمعيات الطهاة  عالميةال رابطةبالتعاون مع ال ندوبينلجميع الم حفل استقبال 18.30

 

 من دورة مجلس المحافظين ثانياليوم ال

 2018فبراير/شباط  14األربعاء، 

 
 فطور صباحي لتعزيز العالقات 8.30

 منظور حول الهشاشة  9.30
 مقدمة يلقيها رئيس الصندوق السيد جيلبير أنغبو

الرئيس السابق لجمهورية القائد الكبير ألمر الجمهورية االتحادية،  ،Olusegun Obasanjoمعالي الدكتور  
 نيجيريا االتحادية

 ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالعالقات الخارجية والحوكمةلدائرة المعّين المنسق: نائب الرئيس المساعد  
 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 10.15

 : الفرص والتحدياتالتعددية –اعلية الثانية الجلسة التف 11.30

  كتوردال Ibrahim Assane Mayaki 

  كبير الموظفين التنفيذيين لوكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
   معالي السيدةMartha Elena Federica Bárcena Coqui 

 في روما  ت األمم المتحدةالسفيرة والممثلة الدائمة للواليات المكسيكية المتحدة لدى وكاال
  السيد David Nabarro 

  والتآزر من أجل التنمية المستدامةوالنظم المهارات  منظمة مدير

   السيدAlvaro Lario 
 نائب الرئيس المساعد، كبير الموظفين الماليين وكبير المراقبين، دائرة العمليات المالية في الصندوق

مقيم في برنامج االقتصاد العالمي والتنمية، مؤسسة القدم غير األزميل ال،  Johannes F. Linnالسيد  المنسق: 
التنمية ورئيس من أجل نتائج الكبير مستشاري معهد و الباحث المقيم البارز، منتدى األسواق الناشئة؛ و بروكينغز؛ 

 والحادي عشر لموارد الصندوق العاشرالتاسع و  اتهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد
 اء خفيف لجميع السادة المشاركيندغ 13.00
 بنود األعمال المعروضة للموافقة أو العلم 14.30
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 االستثمار في الشباب الريفي –الجلسة التفاعلية الثالثة  15.30
   السيد Iurie Usurelu نائب وزير الزراعة والصناعات الغذائية في جمهورية مولدوفا 
   السيدDominik Ziller 

الدولية، الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية لجمهورية ألمانيا  التنمية، سياسة المدير العام
 االتحادية

   السيدةRita Kimani 

 جمهورية كينيا، FarmDrive، الموظفين التنفيذيين ةكبير 
   السيدSebastián Pedraza 

 ، جمهورية كولومبياالشبكة الوطنية للشباب الريفيعضو 
   السيدةMai Thin Yu Mon 

 التجمع العالمي لشباب الشعوب األصليةممثلة 
نائب الرئيس المساعد المؤقت، دائرة االستراتيجية والمعرفة، الصندوق الدولي ، Paul Wintersالمنسق: السيد  

 للتنمية الزراعية
 مسائل أخرى 17.00
 ورئيس مجلس المحافظينالمالحظات الختامية لرئيس الصندوق  17.15
 اختتام الدورة 18.00
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 لمجلس المحافظين الحادية واألربعينة الوثائق التي عرضت على الدورة قائم
 الوثيقةمز ر

من لبند ا
جدول 
 األعمال

 الوثيقةنوان ع

   

GC 41/L.1 2 جدول األعمال وبرنامج األحداث 
   

GC 41/L.1/Add.1/Rev.2 2 برنامج العمل 
   

GC 41/L.2  5  عاشر لموارد الصندوقالتجديد الوضع تقرير عن 

GC 41/L.3 + Add.1 6 تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

GC 41/L.4 7  2016ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  

 

GC 41/L.5 8  والرأسمالية برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية
، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق 2018للصندوق لعام 

-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 
، والتقريران المرحليان عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 2020

 ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء
GC 41/L.6 9 ماستعراض كفاية مستوى االحتياطي العا 

GC 41/L.7 10 إدخال تعديالت على سياسات ومعايير التمويل في الصندوق 

GC 41/L.8 11 مقترح لتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق 

GC 41/L.9 12 للعمليةبشأن استعراض الممارسة المتبعة  تقرير مكتب مجلس المحافظين 
 رئيس الصندوقتعيين لى إية المؤد

GC 41/L.10/Rev.1 + Add.1 13 انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين 

GC 41/INF.1  الدورة الحادية واألربعون لمجلس المحافظين 
 المظاهر التنظيمية

GC 41/INF.2  الدورة الحادية واألربعون لمجلس المحافظين: إجراءات بيانات المحافظين 

GC 41/INF.3  التركيبة المحدثة لقوائم الدول األعضاء 

GC 41/INF.4  2017ديسمبر/كانون األول  31في  أبرز الجوانب المالية للسنة المنتهية 

GC 41/Resolutions 
 

 القرارات التي اعتمدها مجلس المحافظين في دورته الحادية واألربعين
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ة الحادية ، رئيس الدور Hans Hoogeveenمالحظات ختامية من السيد   
  واألربعين لمجلس محافظي الصندوق
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 السادة المحافظينمذكرة إلى 
 

 االتصال جهة
 ونشر الوثائق :التقنية ألسئلةا

Katherine Meighan 

 المستشارة العامة 

  2496 5459 06 39+ :رقم الهاتف

 k.meighan@ifad.org  : البريد اإللكتروني 

 
Sylvie Arnoux 

 كبيرة الموظفين القانونيين
 مكتب المستشارة العامة

 2460 5459 06 39+رقم الهاتف: 
 s.arnoux@ifad.org: البريد االلكتروني

 

Alessandra Zusi Bergés 
 كبيرة موظفي وحدة شؤون الهيئات الرئاسية

 2092 5459 06 39+رقم الهاتف: 
 gb@ifad.orgالبريد االلكتروني: 

 
 الحادية واألربعونالدورة  -مجلس المحافظين 

 2018فبراير/شباط  14-13روما، 
 

 للعلم
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 القرارات التي اعتمدها مجلس المحافظين في دورته الحادية واألربعين

والقرار ، 41-/د198اعتمد مجلس المحافظين في دورته الحادية واألربعين القرارات التالية: القرار رقم  -1
، بتاريخ 41-/د202 والقرار رقم، 41-/د201 والقرار رقم، 41-/د200 والقرار رقم، 41-/د199 رقم
 .2018فبراير/شباط  14بتاريخ  41-/د204ورقم ، 41-/د203ين رقم ، والقرار 2018فبراير/شباط  13

 .وسترسل هذه القرارت جميعها إلى البلدان األعضاء في الصندوق للعلم -2
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 41-/د198القرار

 تنقيح سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق

 إن مجلس المحافظين في الصندوق،

الموافقة على سياسات  ،بناء على طلب من المجلس التنفيذي ،والذي تقرر فيه، 36-د/178القرار رقم  ستذكرإذ ي
 ؛التمويل ومعاييره في الصندوق

 كما تقدم المجلس التنفيذي ،التعديالت المقترحة على سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق حيث أنه استعرضو 
 ؛، الملحق األول GC 41/ L.7وكما هي واردة في الوثيقة  بها،

، 2019يناير/كانون الثاني  1بحيث تدخل حيز النفاذ بتاريخ  ،كما تم تنقيحها ،سياسات التمويل ومعاييره ىنيتب
 والتي ستطبق منذ تبني هذا القرار؛ 16باستثناء التعديالت المدخلة على الفقرة 

ادئ التوجيهية التي تبناها المجلس التنفيذي بعد رئيس الصندوق باإلبقاء على نص موحد للسياسات والمب ويفوض
 في الصندوق. ومعاييره تبني سياسات التمويل 
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 41-/د199القرار

 المالية للصندوق ةالالئحمشروع قرار بشأن إدخال تعديالت على 

 إن مجلس المحافظين في الصندوق،

 ؛لدولي للتنمية الزراعيةاتفاقية إنشاء الصندوق ا من 6)و( من المادة 2بموجب البند  عملإذ ي

ذ يشير إلىو   اللذين تم بموجبهما إنشاء احتياطي عام؛ 22-/د111والقرار  4-/د16القرار  ا 

 :ما يلييقرر 

 من الالئحة المالية للصندوق ليصبح نصها كما يلي: 13تعدل المادة 

 13المادة 

واألنشطة  نتيجة لتقلبات سعر الصرف اتالمبالغة في عقد االلتزامسيتم إنشاء احتياطي عام لتغطية احتمال خطر 
استعادة المبالغ المستحقة باإلضافة إلى  أو ،والتأخيرات المحتملة في استالم مدفوعات خدمة الديون ،االقتراضية

 للصندوق من االستثمارات في األصول السائلة.

 وسيتم تنفيذ األحكام التالية فيما يتعلق باالحتياطي العام:

إلى االحتياطي العام، يحددها المجلس التنفيذي بعد األخذ بعين  صافي الدخلية من إجراء تحويالت سنو  ( أ)
 ؛في سياق استعراض/اعتماد القوائم المالية المراجعة السنوية للصندوق االعتبار الوضع المالي في الصندوق

 وجوب قيام المجلس باستعراض كفاية موارد االحتياطي العام بصورة منتظمة؛  ( ب)
 ؛يجوز للمجلس التنفيذي تعديل سقف االحتياطي العام من وقت إلى آخر، بما ورد أعاله)ج( رهنا  )ب(

 ؛التنفيذي وجوب أن يكون السحب من االحتياطي العام مرهونا بالموافقة المسبقة للمجلس )ج(

ذا سوف يدخل هذا القرار والتعديالت المدخلة على الالئحة المالية للصندوق حيز النفاذ عند اعتماد ه (د)
 . 2018القرار وسيطبق ابتداء من السنة المالية 
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 41-/د200القرار

والميزانية غير العادية والرأسمالية  تينالميزانية اإلدارية التي تتألف من الميزاني
، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام 2018للصندوق لعام المتكررة 

2018 

 إن مجلس المحافظين في الصندوق،

المالية  والالئحة السادسة من اللوائحمن اتفاقية إنشاء الصندوق  6من المادة  10البند  إذ يضع في اعتباره  
 للصندوق؛

ذ يلحظ   2018بعد المائة برنامج عمل الصندوق لعام  الثانية والعشرينأن المجلس التنفيذي قد استعرض في دورته  وا 
مليون دوالر أمريكي(، والذي يتألف من  875حب خاصة )مليون وحدة حقوق س 629ووافق عليه عند مستوى 

مليون دوالر أمريكي( وبرنامج إجمالي للِمنح  818مليون وحدة حقوق سحب خاصة ) 588برنامج إقراضي قيمته 
 مليون دوالر أمريكي؛ 57بمبلغ 

يزانيتين العادية والرأسمالية بعد المائة للمجلس التنفيذي بشأن الم الثانية والعشرينفي استعراض الدورة  وبعد النظر 
 ؛2018وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام  2018للصندوق لعام المقترحتين 

مليون  155.54بمبلغ  2018، من الميزانية العادية للصندوق لعام الميزانية اإلدارية التي تتألف من: أوالً  يوافق على 
مليون دوالر أمريكي؛  11.6بمبلغ  2018للصندوق لعام وغير المتكررة الرأسمالية ، من الميزانية دوالر أمريكي؛ وثانياً 

مليون دوالر أمريكي، كما وردت  5.91 بمبلغ 2018، من ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق لعام وثالثاً 
 األمريكي الواحد؛ر دوالليورو ل 0.897، والمحددة على أساس سعر صرف قدره  GC 41/L.5ثالثتها في الوثيقة 

مقابل سعر صرف اليورو المستخدم في  2018في حال تغيُّر متوسط قيمة الدوالر األمريكي في عام  يقرر أنه 
حساب الميزانية، يعدَّل مجموع مكافئ الدوالر األمريكي للنفقات باليورو في الميزانية بنفس نسبة الفرق بين سعر 

 ف المستخدم في حساب الميزانية.وسعر الصر  2018الصرف الفعلي في عام 
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 41-/د201القرار

 تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق

 إن مجلس المحافظين في الصندوق،

هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الذي يتضمن التوصيات  في تقريروبعد النظر 
ر للموارد، بما في ذلك تلك ذات الصلة بقروض التي خرجت بها هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عش

 الشركاء الميّسرة واالقتراض وأنشطة السوق التي يقوم بها الصندوق؛

إطار قروض الشركاء الميّسرة، كما وافق عليها المجلس التنفيذي خالل دورته العاشرة الخاصة وبعد النظر أيضا في 
 ؛2017المنعقدة في أكتوبر/تشرين األول 

ذ يلحظ  من اتفاقية إنشاء الصندوق، إلدخال تعديل على  12المقترحات، المقدمة بما يتماشى مع المادة  نأوا 
 االتفاقية؛

ذ يأخذ بعين االعتبار  ،وتوصيته المقدمة إلى مجلس المحافظين (EB 2017/122/R.35)تقرير المجلس التنفيذي  وا 
 من اتفاقية إنشاء الصندوق؛ 12بما يتفق مع المادة 

 من اتفاقية إنشاء الصندوق؛  12حكام المادة بأوبعمله 

 :يقرر ما يلي

بحيث يصبح نصها على النحو التالي )يوضع خط  من اتفاقية إنشاء الصندوق 5، البند 4المادة تعدل  -1
 تحت النص الجديد(:

 : الشروط المنظمة لمساهمات األعضاء5البند 

األعضاء المساهمين بها إال وفقا للبند إلى  ترد تقدم المساهمات خالية من أي قيد على استخدامها، وال )أ(
 .9من المادة  4

 تدفع المساهمات بعمالت قابلة للتحويل الحر. )ب(

تقدم المساهمات للصندوق نقدا، على أنه يجوز تقديم أي جزء منها ال يحتاج إليه الصندوق فورا في  )جـ(
لإلبطال وال تدر أي فائدة وتكون واجبة عملياته في صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول وال 

الدفع عند الطلب. ومن أجل تمويل عمليات الصندوق، يسحب الصندوق جميع المساهمات )بصرف 
 النظر عن شكل تقديمها( على النحو التالي:

يجري السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على مدى فترات زمنية  (1)
 الذي يحدده المجلس التنفيذي؛معقولة على النحو 

إذا كانت المساهمة تجمـع بين جـزء نقدي وآخـر غير نقدي، يسحب الجزء النقدي وفقا للفقـرة  (2)
السابقة قبل بقية المساهمة. وباستثناء ما سحب من الجزء النقدي على النحو المذكور،  (1)



 GC 41 الملحق الرابع
 

254 

في مواجهة مصروفاته يجوز للصندوق إيداع الباقي أو استثماره لتحقيق دخل يساعده 
 اإلدارية وغيرها من المصروفات؛

تستعمل جميع المساهمات األولية، وأي زيادات فيها، قبل السحب من أي مساهمة إضافية.  (3)
 وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات اإلضافية.

في الصندوق أن تأخذ  وبغض النظر عما ورد في المقطع الفرعي )ج( أعاله، يمكن للمساهمات )د(
أيضا شكل عنصر المنحة في قروض الشركاء الميّسرة؛ ولهذا الغرض، يعني "قرض الشركاء 
الميّسر" قرضا توفره دولة عضو ما، أو أحد المؤسسات التي تدعمها دولة عضو، والذي يتضمن 

رة الذي عنصر منحة لصالح الصندوق، والذي يتسق فيما عدا ذلك مع إطار قروض الشركاء الميسّ 
صادق عليه المجلس التنفيذي؛ وأما مصطلح "مؤسسة تدعمها دولة" فهو يعني أية مؤسسة تخضع 

باستثناء المؤسسات  لسيطرة الدولة أو تمتلكها الدولة، أو أي مؤسسة مالية إنمائية تابعة لدولة عضو،
 .متعددة األطراف

 بتاريخ تبني مجلس المحافظين له. يدخل هذا القرار والتعديل الوارد فيه حيز النفاذ والمفعول
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 41-/د202القرار

 الموافقة على توصيات مكتب مجلس المحافظين
 إن مجلس المحافظين في الصندوق،

من اللوائح الخاصة بتسيير  2-6اتفاقية إنشاء الصندوق، والبند  من 6)أ( من المادة 8البند  إذ يأخذ بعين االعتبار
 لنظام الداخلي لمجلس المحافظين؛من ا 41أعمال الصندوق، والمادة 

ذ يستذكر  تعيين  لىإ يةالمؤد للعمليةالمتبعة الجيدة الممارسة  ومصادقة مجلس المحافظين على 36-/د176القرار وا 
، واقتراح استعراض هذه الممارسة من وقت إلى آخر من قبل مكتب مجلس المحافظين، حسب رئيس الصندوق

  االقتضاء؛

ذ يأخذ بعين االعتب التوصية التي رفعها المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة بهذا الخصوص، ار وا 
"، كما ورد في تنقيح الممارسة الجيدة المطبقة في العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوقوالمقترح الخاص بـ "

 ؛GC 40/L.10الوثيقة 

ذ يستذكر أيضا مجلس المحافظين مكتب مجلس المحافظين بمهمة  ، الذي كلف بموجبه40-/د197 القرار وا 
"استعراض الممارسة الجيدة المطبقة في العملية المؤدية إلى تعيين رئيس الصندوق والخروج بمقترحات بهدف تعزيز 
هذه الممارسة التي ستطبق على التعيينات المستقبلية. وسوف يرفع المكتب تقريرا عن نتائج هذا االستعراض أو أي 

لعرضها على مجلس المحافظين في  2017اصة به إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول توصيات خ
 لتبنيها." 2018دورته الحادية واألربعين في فبراير/شباط 

 ، وتوصيات المجلس التنفيذي بشأنه GC 41/L.9تقرير مكتب مجلس المحافظين الوارد في الوثيقةوبعد النظر في 

 [؛.EB 2017/122/R.38الوثيقة ]

 يقرر:

، رهنا بالتحسينات التي أوصى تعيين رئيس الصندوق لىإ يةالمؤد الحالية للعمليةالممارسة المتبعة االستمرار ب -1
  بها المكتب، والتي تكلف إدارة الصندوق بموجب هذا بتنفيذها؛

خط تحت  بحيث يصبح نصه كما يلي )وضع اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوقمن  1-2لبند اتعديل  -2
  النص المضاف(:

 وسيلة االتصال، وجهة اإليداع

عين كل عضو جهة رسمية مالئمة لتكون وسيلة االتصال بينه وبين الصندوق فيما يتعلق بأية مسألة تنشأ ي -1
ذا لم يعين العضو جهة رسمية بحكم االتفاقية.  لتكون وسيلة االتصال بينه وبين الصندوق، ستعتبر  مالئمةوا 

ئمة للدولة العضو في روما، أو في غياب ذلك، الممثلية الدائمة للدولة العضو لدى الصندوق، الممثلية الدا
 . ويعتبر كل اتصال بين الصندوق وبين هذه الجهة اتصاال بين الصندوق والعضو.وسيلة االتصال به
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 41-/د203القرار

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
 إن مجلس المحافظين

 2وبخاصة المادة  ،ألحكام ذات الصلة في اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )االتفاقية(ا إذ يشير إلى 
)المساهمات اإلضافية(،  4من المادة  3والبند  )موارد الصندوق(، 4من المادة  1والبند  )هدف الصندوق ووظائفه(،

)الشروط المنظِّمة لمساهمات األعضاء(، والبند  4ة من الماد 5)زيادة المساهمات(، والبند  4من المادة  4والبند 
 2-/د77)عمليات الصندوق(، وكذلك قرار مجلس المحافظين  7)المساهمات الخاصة(، والمادة  4من المادة  6
 ( )تفويض السلطات للمجلس التنفيذي(؛1995) 18-/د86( بصيغته المعّدلة بالقرار 1977)

ذ يشير كذلك  ( الخاص بإنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد 2017) 40-/د195فظين إلى قرار مجلس المحا وا 
 4من المادة  3عشر لموارد الصندوق، حيث قرر مجلس المحافظين في دورته األربعين، بما يتفق مع البند حادي ال

بال غ مجلس من اتفاقية إنشاء الصندوق، إنشاء هيئة مشاورات، وتفويضها بمهمة استعراض كفاية موارد الصندوق وا 
المحافظين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالطلب الذي ينص على أن ترفع هيئة المشاورات تقريرًا عن نتائج 

، وفي دوراته الحادية واألربعينمداوالتها وما تتخذه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس المحافظين في دورته 
 ن قرارات؛الالحقة إذا اقتضى األمر، بغية اعتماد ما هو مناسب م

ذ يشير كذلك األخذ بعين الحسبان الحاجة الملحة  فقد تم إلى أنه وألغراض استعراض مدى كفاية موارد الصندوق، وا 
 ،التطرق الستئصال الفقر الريفي، وتحقيق األمن الغذائي في لزيادة تدفق الموارد الخارجية لتنفيذ مهمة الصندوق

وط تيسيرية، ومع األخذ بعين االعتبار المهمة الخاصة للصندوق، والزراعة المستدامة، وبخاصة الممنوحة بشر 
 وقدرته التشغيلية على تحويل الموارد اإلضافية بصورة فعالة إلى الدول األعضاء المؤهلة؛

ذ يشير كذلك مساهمات إضافية لموارد الصندوق، بما في ذلك عن نيتها توفير إلى إعالنات الدول األعضاء  وا 
القروض المتنازل عنها بموجب إطار القدرة على تحمل من تعويض الصندوق عن التزاماته مساهمات لزيادة ال
 الديون؛

ذ يلحظ  طلب مجلس المحافظين "مواصلة تحري إمكانية زيادة التمويل المتاح من موارد من غير الجهات المانحة،  وا 
أي مقترحات قد يسفر عنها مثل هذا  بما في ذلك اآلليات المعتمدة على السوق، وأن ترفع إلى المجلس التنفيذي

 (؛24-/د122التحري للموافقة عليها" )قرار مجلس المحافظين 

ذ يضع في اعتباره ويوافق على  استنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر  وا 
بشأن الحاجة إلى موارد إضافية ( )تقرير التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق(  GC 41/L.3لموارد الصندوق )

 لعمليات الصندوق، والرغبة في ذلك؛

 ؛من اتفاقية إنشاء الصندوق 4من المادة  3بما يتفق مع البند وعمال  
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 يقرر ما يلي:

 مستوى التجديد والدعوة لمساهمات إضافية -أوال  

شر للموارد، باإلضافة إلى األموال . تقدر موارد الصندوق المتاحة في نهاية فترة التجديد العاالموارد المتاحة -1
الناجمة عن العمليات أو غيرها من الموارد المتأتية للصندوق، فيما عدا األموال المقترضة، خالل فترة 

 .مليار دوالر أمريكي 2.43)فترة التجديد(، بـ  2019يناير/كانون الثاني  1الثالث سنوات بدءًا من 

عاة الستنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد . مراالدعوة إلى تقديم مساهمات إضافية -2
الحادي عشر لموارد الصندوق بشأن الحاجة إلى موارد إضافية لعمليات الصندوق واستصواب ذلك، فإن 

 3البند كما هو محدد في األعضاء مدعوون بناًء على ذلك إلى تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق 
وتتألف  وفقًا للشروط المحّددة أدناه.)المساهمات اإلضافية( اتفاقية إنشاء الصندوق من  4من المادة 

 المساهمات اإلضافية مما يلي:

 ،المساهمات األساسية (أ )

 ، إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق التعويض عنمساهمات  (ب )
 ، المساهمات التكميلية غير المقيدة (ج )
 ، ميسرك يقرض شر في أي  ةعنصر المنح (د )

 . من هذا القرار 5في الفقرة  سيتم تعريف كل منها بشكل أوسعوالتي 

أو إحدى  عضودولة قدمه تقرضا تعني "قرض شريك ميسر"  وكما هو مستخدم في هذا القرار، عبارة
إطار قروض ة، والذي يتضمن عنصر منحة لفائدة الصندوق بما يتسق مع المؤسسات المدعومة من الدول

ة" أي مؤسسة المدعومة من الدول ةالمؤسسعليه المجلس التنفيذي؛ وتشمل عبارة "الذي وافق  الشركاء الميسرة
أو مؤسسة تمويل إنمائي مملوكة للدولة أو تسيطر عليها الدولة لدولة عضو، باستثناء المؤسسات متعددة 

 األطراف. 

ما في ذلك لمساهمات اإلضافية، بالمستوى المستهدف ل بلغ. يللمساهمات اإلضافيةمستوى المستهدف ال -3
خالل في أي قرض شريك ميسر  ةوعنصر المنح ،والمساهمات التکميلية غير المقيدة ،المساهمات األساسية

من أجل دعم مستوى مستهدف لبرنامج  مليار دوالر أمريكي 1.2تجديد( ال)للموارد التجديد الحادي عشر فترة 
ات في جميع الحاالت من خالل نظام وتحدد المخصص) مليار دوالر أمريكي  3.5 القروض والمنح بقيمة

 .تخصيص الموارد على أساس األداء(

ُيقر الصندوق بإعالن األعضاء عن نواياهم تقديم مساهمات إضافية لموارد الصندوق على النحو  التعّهدات. -4
 عشر للموارد. ويرجى من األعضاء الذين لم يعلنواحادي بتقرير التجديد ال الحادي عشرالمحّدد في الملحق 

رسميًا عن مساهماتهم حتى اآلن أن يعلنوا عنها، ويفّضل أن يكون ذلك في موعد أقصاه آخر يوم من فترة 
الستة أشهر التالية العتماد هذا القرار. ويرسل رئيس الصندوق إلى كل أعضاء الصندوق الملحق المعدل 

 . مًا من التاريخ المذكور أعالهيو  15بتقرير التجديد الحادي عشر للموارد في موعد ال يتجاوز  الحادي عشر
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 المساهمات  - ثانيا
من أي دولة عضو كما . خالل فترة تجديد الموارد، يقبل الصندوق مساهمات إضافية المساهمات اإلضافية -5

  : يلي

 ؛للدولة العضو في موارد الصندوقالمساهمة األساسية  (أ )

قدمها الدولة العضو وفقا التي ت إطار القدرة على تحمل الديون تطبيق التعويض عن ةمساهم (ب )
 لحق السادس بعنوان "منهجيةالممن هذا القرار والتفاصيل الواردة في  6للتوصيات الواردة في الفقرة 

والمبالغ بحسب القائمة والبلد لفترات التجديد التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون 
ـ "تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر لموارد الصندوق" ب

 وق"؛ الحادي عشر لموارد الصند

   ؛ من تلك الدولة العضومساهمة تكميلية غير مقيدة أي  (ج )

   .ميسرك يقرض شر في أي  ةعنصر المنح (د )

القرار، هذا ( من ب)5بالفقرة  يتعلق ما. فيإطار القدرة على تحمل الديون تطبيق مساهمات التعويض عن -6
المتنازل عنها من أصول الصندوق عن المبالغ  تعويضالتزام الدول األعضاء بعلى مجددا  أكيديتم الت

مليون دوالر  39.5البالغ التعويض  ذلك. ويتعين دفع يونتحمل الد علىإطار القدرة  لتنفيذ ةجينتك القروض
القدرة على تحمل  أمريكي فيما يتعلق بفترة تجديد الموارد هذه، ويدفع وفقا لقائمة حصص تعويض إطار

ذلك، تم  إلى. وباإلضافة )ب( أعاله5الواردة في الملحق المشار إليه في الفقرة  الديون للدول األعضاء
نتيجة ك تكبدةعن الخسائر الصافية في الفوائد ورسوم الخدمات المأيضا ض أن الصندوق سيعوَ  على كيدالتأ

 وعلى وجه الخصوص: تحمل الديون. علىلتوفير التمويل بموجب إطار القدرة 

يطبق مبدأ الدفع عند سخرى، ألالممارسة المتبعة في المؤسسات المالية الدولية ابما يتماشى مع  )أ(
فيما يتعلق بمساهمات  2007الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  نشوء الحاجة

  ؛إطار القدرة على تحمل الديون عن تطبيق تعويضال

دان المستفيدة من إطار القدرة على تحمل الديون من مطلب المساهمة في التعويض عن استثناء البل )ب(
على  ضافيةالمساهمات اإلاألشكال األخرى من  ضافة إلىباإل ،إطار القدرة على تحمل الديون
    أساس الدفع عند نشوء الحاجة؛

ن تطبيق إطار القدرة على في التعويض عمساهمة دونه  طلبتيال الذي تم وضع عتبة للحد األدنى  )ج(
الدولة العضو منخفضة للغاية.  المستحقة من تلكمن دولة عضو إذا اعتبرت المبالغ  تحمل الديون

 ؛على الدول األعضاء في القائمة جيم ريكيدوالر أم 10 000 احد أدنى قدرهعتبة طبق توس

دول أعضاء أخرى تقدم  على( ج(( وب) عيتينالفر  رتينللفق يجةنت تمالتي ت ديالتالتع زيععاد تو ي )د(
   الفجوة؛ ويلمن أجل تم في التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون ساهمةم

إطار  تطبيق لتعويض عنفي اتقديم مساهمة  ال يتطلب منها، التي الجديدةتشجع الدول األعضاء  )ه(
الدول األعضاء  تلكتتعهد فيها  القدرة على تحمل الديون فيما يتعلق بفترات تجديد الموارد التي لم

إطار القدرة على تحمل الديون  تطبيق لتعويض عنفي اإضافية، على تقديم مساهمة  مساهمةبتقديم 
المساهمات في  تلكتؤخذ لن ؛ وبغض النظر عما سبق، متطلبعدم وجود هذا المن رغم على ال



 GC 41 الملحق الرابع
 

259 

ار القدرة على تحمل إط عن تطبيق تعويضالدول األعضاء في العتبار عند تحديد حصص الا
 ؛الديون

باستثناء المساهمات اإلضافية التي يتسلمها الصندوق في شكل عنصر منحة لقرض شريك مسير أو  )و(
يطبقها الصندوق، في المقام و مساهمة تكميلية غير مقيدة، أي مساهمة إضافية تقدمها دولة عض

ي إطار القدرة على تحمل الديون. الكامل أو الجزئي لحصة تعويض الدولة العضو ف للسداداألول، 
الكامل لحصة تعويض الدولة العضو في إطار القدرة على تحمل الديون، فإن  السدادوفي أعقاب 

أي مبالغ متبقية من المساهمات اإلضافية المستلمة يخصصها الصندوق باعتبارها مساهمة أساسية 
أي مخصصات خالفا لذلك  بصرف النظر عنمبدأ . ويطبق الصندوق هذا الوالعض ةمن الدول

        ؛فيما يتعلق بدفع مساهمتها اإلضافية قدمتهايجوز للدولة العضو أن 

الصندوق لمنح إطار  قديملت يجةفائدة ورسوم خدمة( نت شكل)في  هالدخل المتنازل عنعن ض يعو  )ز( 
 علىرة لحجم المنح المقدمة بموجب إطار القد قدمخفض م طريق، عن يونتحمل الد علىالقدرة 

تحدد  م. وسيجري تنفيذ هذا التخفيض في الحجم من خالل آلية معدلة لنهج الحجيونتحمل الد
األخذ النحو الذي تحدده إدارة الصندوق، مع  علىفي المائة ويعاد توزيعه  5بمعدل خصم بنسبة 

  .ل الطويلالمالية للصندوق في األج جدوىممارسات المؤسسات المالية الدولية األخرى والباالعتبار 

   لشروط المنظِّمة للمساهمات اإلضافيةا -7

ستحصل كل دولة عضو على أصوات مساهمة متناسبة فيما يتعلق بمساهماتها األساسية،  (أ )
ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون، وعنصر المنحة ألي قرض شريك 

تحظى بأية أصوات مقابل  نولكنها ل ،ةمن االتفاقي 6من المادة  3بما يتماشى مع البند  ،ميسر
     ؛غير المقيدة مساهماتها التكميلية

ستقدم المساهمات األساسية، ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون،  (ب )
    ؛هاعلى استخدام وعنصر المنحة في أي قرض شريك ميسر من غير وضع قيود

غير المقيدة التي ال تفرض أي قيود  تكميليةالمساهمات الوق الصندخالل فترة تجديد الموارد، سيقبل  (ج )
تقديمها لدعم العمليات المواضيعية، بما في  مكني ولكن التيالتمويل )القروض والمنح(  على شكل

استخدام  علىللمجلس التنفيذي سلطة الموافقة  سيكونو . تعميم قضايا تغير المناخ والتغذيةذلك 
تكون عندما ال من أجل عمليات مواضيعية غير محددة في القرار، لمقيدة غير ا تكميليةالمساهمات ال

        ؛في انعقاد مجلس المحافظين دورة

من االتفاقية، ال ترّد المساهمات اإلضافية إلى األعضاء المساهمين بها  4)أ( من المادة  5وفقًا للبند  (د )
  من االتفاقية.  9من المادة  4إاّل وفقًا للبند 

 الخاصة مساهماتال -8

دة في قييجوز للمجلس التنفيذي خالل فترة التجديد وبالنيابة عن الصندوق، قبول مساهمات غير م ( أ)
 (.     موارد الصندوق من دول غير أعضاء فيه أو من مصادر أخرى )المساهمات الخاصة

ن يجوز للمجلس التنفيذي أن ينظر في اتخاذ تدابير لتمكين مشاركة المساهمين بمساهمات خاصة م ( ب)
المشاركة في اجتماعاته حسب ظروف كل حالة على حدة، شريطة أال ينجم عن تلك التدابير أي 

  .  تبعات على تسيير الصندوق
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 . سوف تحتسب الدول األعضاء مساهماتها بما يلي: احتساب المساهمات -9

 ؛ حقوق السحب الخاصةوحدات  (أ )

  ؛حقوق السحب الخاصةعملة من العمالت المستخدمة في تقويم  (ب )

، ولم يكن العضو قد شهد في الفترة قابلة للتحويل الحرملة العضو المساهم إذا كانت تلك العملة ع (ج )
، معدل تضخم يتجاوز 2016ديسمبر/كانون األول  31إلى  2015يناير/كانون الثاني  1الممتدة من 

 في المائة سنويا في المتوسط، كما يحدده الصندوق.         10

هذا القرار، تقّيم االلتزامات والتعّهدات المقدمة بموجب هذا  من 4الفقرة  اض. ألغر أسعار صرف العمالت -10
القرار على أساس متوسط سعر الصرف المعمول به في نهاية الشهر في صندوق النقد الدولي خالل فترة 
األشهر الستة السابقة على اعتماد هذا القرار، بين العمالت الالزم تحويلها إلى الدوالر األمريكي 

  .مع التقريب إلى النقطة العشرية الرابعة ، (2017سبتمبر/أيلول  30-أبريل/نيسان 1)

. يحّث الصندوق أعضاءه الذين لم ينتهوا بعد من سداد مساهماتهم السابقة في مساهمات غير المسّددةال -11
تهم في واألعضاء الذين لم يودعوا بعد وثائق مساهماتهم أو الذين لم يسددوا مساهما ،موارد الصندوق

التجديد العاشر للموارد أن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات. وسيتبنى المجلس التنفيذي، بناًء على مقترحات من 
 .رئيس الصندوق، تدابير بهدف تسوية المساهمات غير المسّددة

 .  . في أي وقت من األوقات، يجوز ألي دولة عضو أن تزيد من قيمة أي من مساهماتهازيادة المساهمات -12

 وثائق المساهمات  -لثا ثا

فيما عدا ما يتعلق بعنصر المنحة في . تودع الدولة العضو التي تقّدم مساهمة بموجب هذا القرار )بند عام -13
( وثيقة مساهمة لدى الصندوق، ويفّضل أن يكون ذلك في موعد أقصاه آخر يوم من فترة قرض شريك ميسر

فيها رسميًا بتقديم مساهمات إضافية إلى الصندوق وفقًا  القرار، تلتزمهذا أشهر التالية العتماد  [الستة]
وسوف تبرم أي دولة عضو، أو إحدى  ألحكام هذا القرار، وتحّدد فيها قيمة مساهمتها بالعملة المنطبقة.

ة، تقدم قرض شريك ميسر بموجب هذا القرار، اتفاقية قرض شريك ميسر مع التي تدعمها الدولمؤسساتها 
هذا أشهر التالية العتماد  [الستة]يكون ذلك في موعد أقصاه آخر يوم من فترة  ويفّضل أنالصندوق، 

، ولكن على أي حال ليس قبل أن تودع الدولة العضو ذات الصلة وثيقة مساهمة أو تسدد مبلغ القرار
مساهمتها األساسية كما هو مطلوب بموجب شروط إطار قروض الشركاء الميسرة الذي وافق عليه المجلس 

    فيذي.التن

مساهمة وثيقة أي من هذا القرار، تشّكل  15فيما عدا ما تنص عليه الفقرة  . المساهمات غير المشروطة -14
التزامًا غير مشروط على العضو المعني بأن يؤّدي المساهمة المستحقة بالطريقة  13تودع وفقا للفقرة 

ألغراض هذا القرار، و  مجلس التنفيذي.القرار أو على أي نحو آخر يقرره الهذا وبالشروط التي ينص عليها 
   "مساهمة غير مشروطة".كـ هذه المساهمة  يشار إلى

وفي حالة عدم تمّكن عضو ما من عقد التزام بتقديم  ،. يجوز، على سبيل االستثناءالمشروطة اتالمساهم -15
العضو وثيقة مساهمة غير مشروطة بسبب اإلجراءات التشريعية المتبعة لديه، أن يقبل الصندوق من هذا 

مساهمة تتضّمن اشتراطًا صريحًا بأن يرتهن بسداد كل أقساط مساهماته المستحقة، فيما عدا القسط األول 
بيد أنه يتعّين أن تتضّمن وثيقة المساهمة هذه تعّهدًا من جانب  .رهنا باعتمادات الميزانية الالحقةمنها، 
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ك االعتمادات الالزمة لكامل المبلغ المحّدد في ( تدبير تل1العضو ببذل قصارى جهده من أجل ما يلي: )
( إشعار الصندوق في أقرب وقت ممكن بعد 2من هذا القرار، ) )ب(20الفقرة المشار إليها في السداد تواريخ 

"مساهمة  كـ المساهمة بهذا الشكل يشار إلىالحصول على االعتماد الالزم لكل قسط. وألغراض هذا القرار، 
شعار الصندوق بها دو غير مشروطة عندما يتم الحصول على االعتماداتولكنها تغ ،مشروطة"    .وا 

 نفاذ المفعول -رابعا 

اعتبارًا من التاريخ الذي توَدع فيه لدى الصندوق  النفاذ. يدخل تجديد الموارد حّيز نفاذ مفعول تجديد الموارد -16
من الدول ساهمات اإلضافية وثائق مساهمات، أو مدفوعات مقدمة بدون وثائق مساهمات ذات صلة بالم

من هذا القرار، أو عندما يتسلمها الصندوق بمبلغ تعادل )المساهمات( المشار إليها في البند ثانيا األعضاء 
في المائة من التعهدات التي يعلنها رئيس الصندوق لألعضاء وفقًا للفقرة  50قيمته الكلية ما ال يقل عن 

  من هذا القرار. 4

والتي يقر الصندوق بأنها منفذة على المودعة  ،تصبح وثائق المساهمة. همات اإلفراديةالمسا نفاذ مفعول -17
في تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد أو قبله، نافذة المفعول في تاريخ نفاذ مفعول تجديد الموارد، نحو سليم 

ذلك التاريخ نافذة  بعد و/أو يقر الصندوق بأنها منفذة على نحو سليم وتصبح وثائق المساهمة التي تودع
  .ذلك اإلقرارالمفعول في تاريخ 

. تعَتبر جميع المساهمات اإلضافية المقدمة لموارد الصندوق متاحة لعقد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات -18
من االتفاقية والسياسات األخرى ذات الصلة المعمول  7)ب( من المادة  2التزامات للعمليات بموجب البند 

     وق اعتبارًا من تاريخ دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ.بها في الصند

 الُسَلف المقدمة على ذمة المساهمات -خامسا 

(، يجوز للصندوق أن يستخدم في عملياته نفاذ المفعولبصرف النظر عن أحكام البند رابعًا من هذا القرار ) -19
دخول تجديد الموارد حّيز النفاذ وفقًا لما كل المساهمات المسددة لموارد الصندوق أو أجزاء منها قبل تاريخ 

تنص عليه االتفاقية، وغير ذلك من سياسات الصندوق ذات الصلة، ما لم يطلب أحد األعضاء خالف ذلك 
كتابة. ويعاَمل أي التزام بقرض أو منحة من الصندوق مقابل تلك الُسلف المقدمة على ذمة المساهمات، 

 .  دخول تجديد الموارد حيز النفاذتاريخ ليات الصندوق قبل لجميع األغراض، كجزء من برنامج عم

 المساهمات تسديد -سادسا 

 مساهمات غير المشروطةال -20

يقوم كل عضو مساهم بسداد مساهماته غير المشروطة دفعة واحدة أو على  .تسديد األقساط (أ )
ّدد أقساط كل ، حسب اختياره. وُتسَ ضمن فترة تجديد المواردقسطين أو ثالثة أقساط على األكثر، 

مساهمة غير مشروطة على أقساط متساوية أو بمبالغ متزايدة تدريجيًا، حسب اختيار العضو 
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في المائة من المساهمة، وال تقل قيمة القسط الثاني  30المعني، على أاّل تقل قيمة القسط األول عن 
     .في المائة منها، وأن يغطي القسط الثالث، إن ُوجد، المبلغ المتبقي 35عن 

  تواريخ السداد (ب )

دخول وثيقة  بعد الستين اليوم بحلولدفعة واحدة المساهمة  سداد يستحق .السداد دفعة واحدة (1)
   مساهمة العضو حّيز النفاذ.

يستحق سداد القسط   تسدد الدفعات على أقساط وفقًا للجدول التالي: .طالسداد على أقسا (2)
 سنتين مرور بعد الثانييستحق سداد القسط و  القرار؛ هذا اعتماد على سنة مرور بعداألول 
 مرور تاريخ يتجاوز ال تاريخ في إضافي قسط أي سداد ويستحق القرار، هذا اعتماد على
 السنة بنهاية المفعول نفاذ تاريخ يقع لم إذا ولكن. القرار هذا اعتماد على سنوات ثالث
 دخول بعد الستين اليوم بحلول األول القسط سداد يستحق القرار، هذا اعتماد من األولى
بعد مرور سنة على تاريخ  الثانييستحق سداد القسط و  النفاذ؛ حيز العضو مساهمة وثيقة

دخول تجديد الموارد حيز النفاذ، ويستحق سداد أي قسط إضافي في تاريخ مرور ثالث 
 د،الموار سنوات على دخول تجديد الموارد حيز النفاذ أو في اليوم األخير من فترة تجديد 

  .أسبق كان أيهما

         )ب( أعاله.20مساهمته قبل الموعد المحّدد في الفقرة  تسديديجوز ألي عضو  .السداد المبكر (ج )

عضو، أن يوافق على تغيير مواعيد دولة يجوز لرئيس الصندوق، بناًء على طلب . الترتيبات البديلة (د )
ة، على أاّل يؤّثر ذلك التغيير سلبًا على أو عدد أقساط المساهم ،أو النسب المئوية ،السداد المحددة

   .االحتياجات التشغيلية للصندوق

يومًا من دخول وثيقة مساهمة العضو  90تسدد المساهمات المشروطة في غضون . المساهمات المشروطة -21
حّيز النفاذ بمجرد أن تصبح المساهمة النسبية غير مشروطة وبما يتفق، حيثما أمكن، مع مواعيد السداد 

وُيبلغ العضو الذي يوِدع وثيقة مساهمة مشروطة الصندوق بحالة  )ب( من هذا القرار.20محددة في الفقرة ال
يومًا من تاريخ السداد السنوي المحدد في  30األقساط المشروطة المستحقة على المساهمة في موعد أقصاه 

 .)ب( من هذا القرار20الفقرة 

 عملة السداد -22

    .من هذا القرار 9فقرة قابلة للتحويل الحر، وفقًا للتقدم المساهمات بالعمالت ال (أ )

من االتفاقية، تحدد قيمة عملة المدفوعات مقابل حقوق السحب  5)ب( من المادة 2وفقًا للبند  (ب )
الخاصة على أساس سعر الصرف المستخَدم ألغراض التحويل في دفاتر حسابات الصندوق وقت 

      السداد.

أو من االتفاقية، تسدد مدفوعات المساهمات المستحقة نقدًا،  4)ج( من المادة 5. وفقًا للبند وسيلة السداد -23
أو حسب اختيار العضو، بإيداع سندات إذنية أو غير ذلك في شكل عنصر منحة في قرض شريك ميسر، 

ا وال من األوراق المالية الملزمة المشابهة التي يصدرها العضو وتكون غير قابلة للتداول وال يمكن الرجوع فيه
الطلب وفقًا للشروط المنصوص عليها  عند االسمية قيمتها يحّصل أن تدر فائدة للعضو، ويمكن للصندوق

األساسية، تسديد مساهماتهم في  ويجوز أن ينظر األعضاء بعين القبول .من هذا القرار 24الفقرة في 
 نقداً لتكميلية غير المقيدة ومساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون، والمساهمات ا

 قدر اإلمكان.
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. وفقًا لألحكام المنصوص عليها في البند تحصيل السندات اإلذنية أو األوراق المالية الُملِزمة المشابهة -24
من اللوائح المالية للصندوق، يقوم الصندوق بتحصيل  5من االتفاقية، والمادة  4( من المادة 1)ج()5

وافق سيالخاصة بالعضو وفقًا لسياسة السحب التي  شابهةالمالية الُملِزمة الم السندات اإلذنية أو األوراق
  تفق عليه بين رئيس الصندوق والعضو المساهم.عليها المجلس التنفيذي أو وفقًا لما يُ 

. يبين كل عضو للصندوق عند إيداع وثيقة مساهمته جدوله الزمني المقترح ووسيلته المقترحة طرائق السداد -25
   من هذا القرار. 23إلى  20على أساس الترتيبات المحددة في الفقرات منللسداد 

 توزيع أصوات تجديد الموارد  -سابعا 

المساهمات األساسية، ستنشأ أصوات جديدة لتجديد الموارد تتعلق بكل من  إنشاء أصوات تجديد الموارد. -26
المنحة في أي قرض شريك ، وعنصر مساهمات التعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديونو 

ويحسب مجموع  ر للموارد(.شعحادي )أصوات التجديد ال ميسر يقدم في إطار التجديد الحادي عشر للموارد
مساهمات و  ،عشر للموارد بتقسيم مجموع قيمة تعهدات المساهمات األساسيةحادي قيمة أصوات التجديد ال

المستلمة  صر المنحة في أي قرض شريك ميسر،، وعنالتعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون
دوالر  1 580 000 مبلغ في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، علىفي كل حالة 

 .أمريكي

توزع أصوات التجديد الحادي عشر للموارد المنشأة على هذا النحو وفقًا للبند . توزيع أصوات تجديد الموارد -27
 : يمن االتفاقية على النحو التال 6 ( من المادة3( و)2)أ()3

من االتفاقية، توزَّع أصوات العضوية  6()ألف( من المادة 2)أ()3. وفقًا للبند أصوات العضوية (أ )
  بالتساوي على جميع األعضاء.

من االتفاقية، توزَّع أصوات المساهمة  6()باء( من المادة 2)أ()3. وفقًا للبند أصوات المساهمة (ب )
مساهمة التعويض عن تطبيق إطار و  ،بنسبة ما تمثله المساهمة األساسيةاألعضاء  جميععلى 

، وعنصر المنحة في أي قروض شركاء ميسرة المدفوعة من قبل الدولة القدرة على تحمل الديون
 ،كحصة في القيمة الكلية للمساهمات األساسيةأو مؤسستها التي تدعمها الدولة  العضو

، وعنصر المنحة في أي قروض القدرة على تحمل الديونمساهمات التعويض عن تطبيق إطار و 
  من هذا القرار.)المساهمات( ثانيا  قسمعلى النحو المنصوص عليه في ال ،ةدفوعالمشركاء ميسرة، 

وأصوات التجديد الرابع، والتجديد الخامس، والتجديد  ،يستمر تخصيص وتوزيع األصوات األصلية (ج )
والتجديد العاشر بغض النظر عن  ،الثامن، والتجديد التاسعالسادس، والتجديد السابع، والتجديد 

         دخول هذا القرار حيز النفاذ.

يدخل توزيع أصوات التجديد الحادي عشر للموارد، حسبما تنص عليه  نفاذ مفعول أصوات تجديد الموارد. -28
رئيس الصندوق توزيع  األحكام الواردة أدناه، حيز النفاذ بعد ستة أشهر من اعتماد هذا القرار. ويعلن

وأصوات المساهمات لكل الدول األعضاء في الصندوق في  ،أصوات عضوية التجديد الحادي عشر للموارد
يومًا من التاريخ المحدد، ويبلغ مجلس المحافظين بمثل هذه المعلومات في دورته الثانية  15موعد أقصاه 

 .  واألربعين
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 تعبئة موارد إضافية  -ثامنا 

 ندوق  اقتراض الص -29

ن مساهمات التجديد تبقى، ويجب أن تبقى، المصدر الرئيسي مع االعتراف بأ. هدف االقتراض (أ )
مجموعة أكثر يرحب مجلس المحافظين ويدعم عزم الصندوق على استقطاب ،  لتمويل الصندوق
والمؤسسات التي تدعمها دول سيادية من الدول األعضاء بما في ذلك قروض  تنوعا من الموارد

طار قروض الشركاء الميسرة بموجب  وفي  ،خالل فترة تجديد المواردإطار االقتراض السيادي وا 
 .من األسواقالمحتمل مرحلة الحقة باالقتراض 

االقتراض من الدول  من أجل ضع المجلس التنفيذي إطار االقتراض السيادي. و إطار االقتراض (ب )
سيقوم ( و EB 2015/114/R.17/Rev.1) السيادية ومن المؤسسات التي تدعمها الدول السيادية

بما يتماشى مع هذا اإلطار، ستواصل و بتنقيحه حسب االقتضاء لضمان االتساق مع هذا القرار. 
إدارة الصندوق إبالغ المجلس التنفيذي بجميع المفاوضات الرسمية التي يتم إجراؤها مع جهات 

والمعلومات المالية المتحصلة،  ،المتخذة ذات الصلةالعناية الواجبة ُمقرضة محتملة، بما في ذلك 
   من هذا القرار. 3أجل تحقيق هدف برنامج القروض والمنح الوارد في الفقرة  من

قروض الشركاء . سيتم توفير قروض الشركاء الميسرة وفقا لشروط إطار قروض الشركاء الميسرة (ج )
 الذي وافق عليه المجلس التنفيذي.       الميسرة

الرأسمالية، يدعم مجلس المحافظين  قاسو االقتراض من األما يتعلق بفي. االقتراض من األسواق (د )
تقييم جدوى وتسلسل التنفيذ المحتمل  وهو يقوم بالعمل التحضيري المطلوب من أجلالصندوق 

لبرنامج االقتراض من األسواق، بما في ذلك ما يتعلق بعملية التصنيفات االئتمانية. ويتم التعبير عن 
قرار مستقل )قرار االقتراض من األسواق( الذي سيحال، بناء على توصية من  هذا الدعم في مشروع

 هيئة المشاورات، إلى مجلس المحافظين العتماده في دورته الحادية واألربعين.

، بأن تجنبا للشكفيما يتعلق بالفقرات الفرعية )أ( إلى )د(، يتم التذكير، تحديد المسؤولية القانونية.  (ه )
ال يعتبر العضو بسبب عضويته مسؤوال قانونا من االتفاقية ينص على أنه: " 3من المادة  3البند 

 ."عن تصرفات الصندوق أو التزاماته

   التمويل المشترك والعمليات المتنوعة -30

ع المجلس التنفيذي ورئيس الصندوق خالل فترة تجديد الموارد على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الدور  يشجَّ
ق في زيادة نسبة التمويل الوطني والدولي الموجه نحو تحسين رفاه السكان الريفيين الفقراء التحفيزي للصندو 

واعتمادهم على الذات، ولتكميل موارد الصندوق باستخدام قدرته على أداء الخدمات المالية والتنقية، بما في 
مع هدف ووظائف الصندوق. ذلك إدارة الموارد والقيام بدور الوصي المؤتمن على تلك الموارد، بما يتفق 

 الصندوق. موارد منالعمليات التي تتضمن تأدية مثل هذه الخدمات المالية  مولولن ت
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 رفع التقارير إلى مجلس المحافظين -تاسعا 

يعرض رئيس الصندوق على مجلس المحافظين في دورته الثانية واألربعين والدورات التالية لها تقارير عن  -31
فوعات، واألمور األخرى ذات الصلة بتجديد الموارد. وتعرض التقارير على مجلس وضع االلتزامات، والمد

 المحافظين مشفوعة بتعليقات المجلس التنفيذي عليها، إن وجدت، وتوصياته بشأنها.

 استعراض المجلس التنفيذي لوضع المساهمات -عاشرا 

ارد، ويتخذ اإلجراءات التي قد يستعرض المجلس التنفيذي دوريًا وضع المساهمات في إطار تجديد المو  -32
   .يقتضي األمر اتخاذها لتنفيذ أحكام هذا القرار

إذا تسبب تأخر سداد المساهمات خالل فترة تجديد الموارد، أو أنذر بالتسبب، في توقف عمليات الصندوق  -33
مجلس أو الحيلولة بصورة أخرى دون بلوغ أهداف تجديد الموارد بشكل جوهري، يجوز لرئيس  ،اإلقراضية

المحافظين أن يدعو، بناًء على طلب المجلس التنفيذي، إلى عقد اجتماع لهيئة المشاورات وفقًا للقرار 
( لدراسة الحالة والنظر في ُسبل تحقيق الظروف الالزمة الستمرار عمليات الصندوق 2017) 40-/د195

 .اإلقراضية أو بلوغ تلك األهداف بصورة جوهرية

 ف المدةستعراض منتصا -حادي عشر 

يتم في منتصف مدة تجديد الموارد إجراء استعراض التدابير واإلجراءات المشار إليها في تقرير التجديد  -34
عشر لموارد الصندوق، وتعرض االستنتاجات التي ينتهي إليها االستعراض على اجتماع لهيئة الحادي 

 عشر لموارد الصندوق. الثانيالمشاورات الخاصة بالتجديد 

 تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق -ثاني عشر 

العزم على إمكانية قبول الصندوق للمساهمات على شكل  يحيط مجلس المحافظين علما بأنه من أجل تنفيذ -35
من اتفاقية إنشاء  4من المادة  5عنصر المنحة في قروض الشركاء الميسرة، ُيتطلب إجراء تعديل على البند 

التعديل في مشروع قرار منفصل )قرار بشأن تعديل اتفاقية إنشاء  الصندوق )"االتفاقية"(. وقد تم تضمين ذلك
الصندوق( الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، وأحاله إلى مجلس 

من اتفاقية إنشاء الصندوق. وسيكون نفاذ  12المحافظين العتماده في دورته الحادية واألربعين، وفقا للمادة 
 عول قرار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مرهونا باعتماد قرار تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق.مف
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 41-/د204القرار

 قتراض من األسواق اال
 إن مجلس المحافظين في الصندوق، 

صندوق دعم الصندوق الذي أظهرته الدول األعضاء بمناسبة التجديد الحادي عشر لموارد العيد التأكيد على إذ ي 
 للقيام بمهمته؛ سعيه بالتعهد بتزويد الصندوق بالموارد األساسية التي يحتاج إليها في

ذ ي  "مواصلة تحري إمكانية زيادة التمويل المتاح من موارد من غير الجهات  مجلس المحافظين طلبستذكر وا 
يذي أي مقترحات قد يسفر عنها المانحة، بما في ذلك اآلليات المعتمدة على السوق، وأن ترفع إلى المجلس التنف

 (؛24-/د122مثل هذا التحري للموافقة عليها" )قرار مجلس المحافظين 

ذ ي عن  مجموعة أكثر تنوعا من الموارد استقطابقدرته، كمؤسسة مالية دولية، على عزم الصندوق و  ؤكد علىوا 
 ؛طريق االقتراض من الدول األعضاء ومصادر أخرى

ذ ي ة المؤدية إلى اتخاذ قرار بشأن سير الصندوق قدما نحو االقتراض من األسواق، سيكون في العملي بأنهعترف وا 
من الالزم مراجعة بعض الوثائق األساسية للصندوق، بما في ذلك اتفاقية إنشاء الصندوق، والسياسات األساسية، 

 التصنيف الدولية؛للصندوق من قبل وكاالت  الجدارة االئتمانيةواتخاذ خطوات أخرى، بما في ذلك تقييم 

ذ يصادق على قيام الصندوق بمثل تلك المراجعة واتخاذ خطوات أخرى خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد  وا 
 الصندوق؛

 استنتاجات وتوصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بوعمال    
(GC 41/L.3 )قرار مجلس المحافظينالملحق بذلك التقرير لحادي عشر لموارد الصندوق القرار التجديد  ، واعتماده( 

 (؛41-/د203

 يقرر ما يلي:

الطلب إلى رئيس الصندوق باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للبدء بالعملية المؤدية إلى اتخاذ قرار بشأن  -1
من العملية خالل فترة  استشارة المجلس التنفيذي في كل مرحلة السير قدما باالقتراض من األسواق، مع

. وفي أعقاب استعراض نتائج دراسة جدوى سيجريها الصندوق، الحادي عشر لموارد الصندوق تجديدال
سينظر المجلس التنفيذي بصورة متوالية في نتائج تقييم داخلي للتصنيف، والذي سيشمل استعراضا خارجيا 

 المجلس التنفيذيكما سينظر كاالت التصنيف. مستقال، باإلضافة إلى نتيجة عملية تصنيف رسمية تجريها و 
أيضا في سياسات جديدة أو منقحة كما تقتضي الحاجة لتكييف أو تعزيز اإلطار المالي للصندوق، مع 

 اإلحاالت المناسبة إلى مجلس المحافظين حيثما تطلب األمر ذلك.
في التقدم  2020لصندوق في عام الموافقة على نظر هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد ا -2

الذي أحرزه الصندوق في التحضير الحتمال االقتراض من األسواق واتخاذ قرار بشأن استعداد الصندوق 
ومالءمتها، مع إدراج استنتاجاتها في التقرير النهائي لهيئة المشاورات  بعملية االقتراض من األسواق للمباشرة

 العتماده.  2021فبراير/شباط الذي سيعرض على مجلس المحافظين في 
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الموافقة، في حال اعتبرت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق أن الصندوق  -3
مستعد للمباشرة في االقتراض من األسواق، على أن تنظر الهيئة أيضًا ، وتصادق إن ارتأت أن ذلك مالئم، 

من أجل التأكيد، لعلم المقرضين والمستثمرين في السندات على اقتراح لتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق 
المحتملين، على سلطة الصندوق لالنخراط في أنشطة السوق، والتطرق ألية تعديالت ضرورية في التسيير 
ألغراض المطابقة مع المؤسسات المالية الدولية المماثلة. وسوف ينظر المجلس التنفيذي في ذلك المقترح 

، ويحيله مع توصية المجلس التنفيذي إلى مجلس 2020ة في ديسمبر/كانون األول في دورته المنعقد
 .2021المحافظين العتماده في دورة فبراير/شباط 

 
 


