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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالمقدم إلى مجلس محافظي  2020بيان منتدى المزارعين لعام 

 ،الدولي للتنمية الزراعية صندوقلالموقرون لدى ا المحافظون السادة

 في المزارعين لمنتدى السابع العالمي االجتماع في الرعاةاألسماك و وصيادي المزارعيننظمات م مندوبو نحن، نود

 .التالي إلى انتباهكم البيان ننقل أن، الصندوق

 لتنفيذ فريدة فرصة يمثل هو ماو، األسرية للزراعة المتحدة األمم عقد من الثانية السنة خالل 2020 عام منتدى انعقدلقد 

 أهداف على وجه التحديد فيو، 2030 لعام المستدامة التنمية خطة في المساهمةو األغذية منتجي صغار لصالح سياسات

 .17و 16و 15و 14و 13و 12و 5و 2و 1 المستدامة التنمية

 لألمم العامة الجمعية قبل من الريفية المناطق في العاملين من وغيرهم الفالحين حقوق بشأن المتحدة األمم إعالن اعتماد إن

 إطارا يوفر نهأ حيث، 2030 خطة وفي العقد فيومهمة  التوقيت حسنة مساهمة يمثل 2018 كانون األول/ديسمبر في المتحدة

 .ألنشطتنا الحقوق على قائما

 األسماك وصيادي األسريين المزارعين صغار من الماليين مئات قبل من ألغذيةل المستدامنتاج اإل لتطوير العالمي السياق إن

 والغابات والمياه األراضي تدهور على بقوة المناخ تغير ويؤثر. خماضو عاجال عالميا عمال يتطلب العالم حول والرعاة

 تعتمد التي األغذية نظم يعرض مما، عيشها سبلعلى وعلى الصمود  الريفية المجتمعات قدرة على نظمنا اإليكولوجية وجميع

 .للخطر عليها

استنادا  األغذية منتجيصغار  لمبادرات ادعمه تعزيز على الصندوق في األعضاء الدول وحكومات الصندوق نحثونحن 

 والمياه األراضي في نتاج األغذيةة إلالمستدام نظمال من وغيرهاوالعضوية  ةالزراعي ةاإليكولوجي ممارساتالو نظمال إلى

 .والماشية( )البذور التقليدية الوراثية الموارد استخدام تشجيع إلىأيضا  ندعوو. والغابات

 منتدى المزارعين وعمليةالشراكة مع الصندوق  فيما يخص

 التنفيذي المجلس لدى مراقب صفة على للحصول طلبنا نكرر، المزارعين لمنتدى العالمي االجتماع في المندوبون، نحن

 على ونحن. االنتخابية دوائرنا لصالح، الصندوق مهمة تحقيق في للمساهمة باالستفادة من هذه الصفة والتزامنا للصندوق

 .الصدد هذا في فيه األعضاء والدول الصندوق مع الحوار لمواصلة استعداد

 في الالمركزية مع شىاتمالتي ت، المزارعين منتدى في الالمركزية عمليةكذلك  نقدر، األغذية منتجي صغار منظمات، نحن

لصغار  ةممثلال والمحلية والوطنية اإلقليمية المنظمات من أوسع مجموعة إدراج تعزيز تزيد أن ينبغي والتي، نفسه الصندوق

 .األغذية منتجي

 :ما يلي على ونحث ،والوطني اإلقليمي المستويين على المتنوعة التعاون بمراحل نقر  ونحن 

  كلما أمكن؛ ،للصندوق ةاإلقليميدون كز افي اجتماع التخطيط السنوي للمر نظمات المنتجينمتشجيع إشراك ممثلي 

 التزام اتإعالن/تفاهم اتمذكر توقيع خالل من الوطنية نظمات المنتجينم مع ةرسمي تعاون اتفاقات إبرام على العمل 

 جدول تحقيق في تسهم التي الوطنية نظمات المنتجينمو (صندوقلل القطريون المديرون ذلك في )بما الصندوق بين

 ؛منتدى المزارعين أعمال

 صغارلة لالممث   للمنظمات تماما شاملة القطرية االستراتيجية الفرص برامج صياغة عمليات جميع تكون أن ضمان 

؛بلد كل في األغذية منتجي
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 في نظمات المنتجينبإشراك م واإلقليمي القطري المستويين على الصندوق من الممولة البرامج أن تقوم ضمان 

 .والتقييم الرصدو المدة منتصف اتواستعراض تنفيذالو تصميمال عمليات

 واتفاقات  حكوماتنا تنفذها والتي الصندوق يمولها التي الزراعية التنمية مشروعات تصميم عمليات ضمان أن تشتمل

 منتجي لمنظمات المخصصة التحتية والبنى للمعدات الفعال لنقلبشأن ا واضح نص على القروض ذات الصلة بها

 ؛االستدامة ضمانمن أجل  اتالمشروع إنجاز قبل ةالمحلياألغذية 

 الالمركزي الهيكل مع بما يتماشىيا وأوروبا أفريقالشرق األدنى وشمال  إلقليم اإلقليمي منتدى المزارعين تنظيم 

 ؛الوسطى آلسيا اسطنبول في منتدىو األوسط والشرق ياأفريق لشمال القاهرة في بالتالي تنظيم منتدىو، للصندوق

 منتدى المزارعينية لتوجيهال لياتاآل خالل من المستويات جميع على منتدى المزارعين لعمليات الفعال الرصد تعزيز 

 ؛2022 عام في العالمي المستوى على تقييم إجراء إمكانية في والنظر المعنية

 التسيير وصنع القرار التابعة لمنتدى المزارعين  لجان في لرعاةلصيادي األسماك وا االنتخابية الدوائر إدراج ضمان

 ؛والجديدة القائمة التمويل أدوات إلى الوصول ذلك في بما، المستويات جميع على

 كل في الالمركزيين الصندوق موظفي مشاركة وضمان الصندوق يمولها التي الريفية التنمية مبادرات وضوح زيادة 

 ؛الحالي العامة السياسات حوارالتي تتناول  الصلة ذات الرسمية األحداث في الفرعية األقاليم من إقليم

 التوجيهية والمبادئ، الصغيرة األسماك مصايد استدامة لضمان الطوعية التوجيهية المبادئ بنشاط صندوقال يدمج أن 

 حقوق بشأن المتحدة األمم وإعالن، والغابات األسماك ومصايد األراضي لحيازة المسؤول التسيير بشأن الطوعية

 ؛الداخلية واإلجراءات الضمانات في الريفية المناطق في العاملين من وغيرهم الفالحين

 هيئة الزراعة  )مثل العامة اتيةالسياس لحوارات الرسمية الفعاليات في صندوقلل القطريين المديرين مشاركة ضمان

والسياسة الزراعية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ، السوق المشتركة للمخروط الجنوبي منطقة في األسرية

 يةاتالسياس عملياتال من األقل على واحدة عملية في نظمات المنتجينم مشاركة وتشجيع يا(أفريق غربمنطقة  في

 .القطرية االستراتيجية الفرص برامج في المحدد النحو على ذات األولوية

 القضايا المواضيعية فيما يخص

 التالية: التوصيات تنفيذ دعم إلى الصندوق ندعو، المواضيعية العمل مجموعات خالل الغنية المناقشات أعقاب في

 يشباب الريفال

 ؛الريفي للشباب جذابة فرص الستحداث الحصاد بعد ماأنشطة و الزراعية غير األنشطة في االستثمارات زيادة 

 اظفحتلال (وما إلى ذلك، التدريبو التعليمو المستدامة الميكنةو )الطاقة التحتية والبنية الخدمات في االستثمارات زيادة 

 ؛يهاإل وجذبهم الريفية المناطقفي  الشبابب

 منتجيصغار  منظمات وفي المزارع في األجيال بين القيادة نقل لضمان للشباب التوجيه/والقيادة التدريب برامج زيادة 

 .األغذية

 نظمات المنتجينلم المرأةقيادة بين الجنسين و التمايز

 مشترك التزامب ونناشد، منتدى المزارعين في المشاركين من في المائة 40 العام هذا يمثلن المندوبات أن االرتياح مع نالحظ

 منتدى المزارعين اجتماعات جميع خالل في المائة 50 عن المرأة مشاركةبأال تقل  نظمات المنتجينمو الصندوققبل  من

 .المستقبلية والعالمية اإلقليمية

 العيش سبلفي و صغير نطاق على األغذية إنتاج في المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزز برامج وتنفيذ تصميم 

 ؛الريفية
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 ؛األغذية منتجيصغار  منظمات في النسائية ألجنحةل أو النسائية للمنظمات األجل طويلة دعم خطط وضع 

 عليها واإلشراف الصندوق التي يمولها البرامج تنفيذ في المنتجينمنظمات في  النسائية القيادات مشاركة تكثيف 

 .ورصدها

 تغير المناخ

 صغار قبل من الكربون عزلمن أجل  النباتي الغطاء/الزراعية والحراجة األراضي استصالح في بقوة االستثمار 

 ؛الريفية والمجتمعات األغذية منتجي

 ؛المناخ تغير بسبب النازحين األغذية منتجي صغار عيش سبل بناء في االستثمار 

 القادرة على الصمود  ة إلنتاج األغذيةالمستدام النماذج من وغيرهاوالعضوية  ةالزراعي ةاإليكولوجينماذج الب اإلقرار

 ؛لتخفيف من أثارهاو المناختغير  مع لتكيفبوصفها نُهجا رئيسية لأمام تغير المناخ 

 لتعزيز الصلة ذات الحوافز وآليات العامة السياسات في مجال األغذية منتجيصغار  ومنظمات الحكومات مع العمل 

، للجميع كافية بكميات والمغذي الصحي الغذاءتوافر  تضمن التي األخرى المستدامة والنماذج ةيالزراعاإليكولوجيا 

 ؛المحرومةالسكانية  لفئاتا ذلك في بما

 تطويرها تم والتي األغذية منتجيصغار  منظمات لها تروج التي الجيدة والتكنولوجيات الممارسات نشر دعم 

 ؛الزراعية البحوث مجتمع مع باالشتراك

 المكافحة في تساعد التي نوالمنتجالتي يقودها  اإلجراءات ودعم المناخ تغيرمواجهة ل كحل المنتجين بدور االعتراف 

 ؛المناخ تغيرل العالمية

 أفضلبشأن  المعرفة تبادل خالل من المزارعين قدرات بناء تعزيز أجل من المزارعين بين التبادل ودعم تيسير 

 .األماكن األخرى في تكرارها يمكن والتي لتخفيف من أثارهوا المناخ تغير مع التكيفذات الصلة ب الممارسات

 ةيزراعة األسرلعقد األمم المتحدة ل

 ه؛وتقييم هورصد المستويات جميع على األسرية الزراعة عقد لتنفيذ المتعددين المصلحة أصحاب عمليات تعزيز 

 الوطنية اللجان وتوجيه إنشاء في المبادرة زمام ألخذ األغذية منتجي صغار لمنظمات والتقني المالي الدعم تقديم 

 ؛األسرية للزراعة

 التوجهات مع الريفية والتنمية الزراعةالمتعلقة ب واإلقليمية الوطنية السياسات اتساق لضمان الحكومات مع العمل 

 .األسرية الزراعة عقد عن الناشئة والمبادئ

  األغذيةلنظم العالمي قمة مؤتمر ال

 توفيرب مشاركتنا نشترط، المزارعين منتدى ومندوب نحن، فإننا، 2021 لعام األغذية لنظم العالمي القمة بمؤتمر يتعلق فيما

 .مشاركتنا وسلبيات يجابياتإل االنتخابيةدوائرنا  داخل جماعي تقييمإجراء  أجل من القمة عن كافية معلومات

استنادا إلى ، األغذية لنظم العالمي القمة مؤتمر في المدني لمجتمعلوذاتية التنظيم الفعالة  مشاركةال دعم الصندوق من نطلبو

منتدى  وعملية، العالمي الغذائي األمن لجنة في المدني المجتمع آلية مثل ةالحالي األغذية منتجيصغار العمليات المرتبطة ب

 .الصندوق في المزارعين

صغار ل القمة قبل مااجتماع  تنظيم أجل من نظمات المنتجينم دعم نطلب نحن، أعاله المذكورة هجالنُ  في النظر وفي حالة

 .أصواتنا لتوحيد األغذية منتجي
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 للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق جديدةالدوات األ

برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات ب الكبير اهتمامنا عن نعرب، المزارعين منتدى في المندوبون، نحن

تجديد الثاني عشر ات الخاصة بالمشاورهيئة ال إلى تينمقدم تينجديد كأداتين برنامج التمويل من القطاع الخاصو+، الصغيرة

 استعداد على تكون التي االنتخابية لدوائرنا مباشر بشكل نيتمتاح تانالمالي اتاناألد اتانه تكون أن وينبغي. لموارد الصندوق

 الخاصة األعمال خطط وكذلك، لتخفيف من أثارهوا المناخ تغير مع التكيفمجال  في الجيدة الممارسات نطاق لتوسيع

 :فإننا، ذلك إلى باإلضافةو. القيمة سالسل في ستثماراتتحركها اال التي والمزارعين بالتعاونيات

 ؛هاتين األداتين تصميمأن نشارك في  الصندوق من طلبن 

 نظمات المنتجينمو المجتمعية للمنظمات الموارد تخصيصل آليات ورصد وتنفيذ لتصميم صندوقال مع العمل عرضن 

 ؛الحيوانية الثروةو األسماك مصايدلدوائر االنتخابية المعنية بل الفعال اإلدماج وضمان، التحديد وجه والتعاونيات على

 تسيير هاتين األداتين هيكل في نظمات المنتجينم ممثلي إدراج طلبن. 

 البيان الختامي

 للحوار افريد تمثل مكانا المزارعين منتدى عملية نرى أنو األخيرة السنوات األربع عشرة مدار على لصندوقل شركاء كنا لقد

 تنفيذل معنا سيعمل الصندوق أن من ثقة على نحنو. االنتخابية دائرتنا لتطوير مكرسةال دوليةال تمويلال اتمؤسس مع والشراكة

 .المزارعين لمنتدى العالمي االجتماع هذا عن الناشئة التوصيات

 ونحن، لموارده عشر الثاني لتجديدهيئة المشاورات الخاصة با ونؤيبد فيه األعضاء والدول الصندوق أن ندرك ونحن

 .بنجاح الموارد لتجديد ستُبذل التي والجهود التعبئةأنشطة  في الصندوق إلى االنضمام على حريصون

هيئة  لعملية ينتالمقترح ينتالجديد واسع النطاق لألداتين التمويل تشجيع في صندوقلل دعمنا التحديد وجه على نؤكدو

 .تجديد الثاني عشر لموارد الصندوقلالمشاورات الخاصة با

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 ضميمة

صادق عضو اللجنة التوجيهية لمنتدى المزارعين الممثل لمنظمة المزارعين العالمية على البيان الختامي الصادر عن المنتدى 

 :التاليين االستثناءينمع  2020العالمي للمزارعين لعام 

بما في  ،المهام اإلجمالية لمنظمة المزارعين العالمية المنظمة بجميع الحلول الرامية إلى مواجهة تحدي تغير المناختلزم  (1

 .ذلك الزراعة الذكية مناخيا، بما يتعدى ما هو وارد في هذا البيان

وتلتزم بالمشاركة في تصميم ، 2021لعام  المقرر األغذيةقمة العالمي لنظم مؤتمر التدعم منظمة المزارعين العالمية  (2

مشاركة صوت المزارعين األسريين من خالل منتديات أكثر شمولية لالعملية واإلعداد لها وتنفيذها لضمان إتاحة الفرصة 

ليات متعددة أصحاب المصلحة للمجموعات الرئيسية التابعة لألمم المتحدة وجميع مثل اآل ،الغذاء العالمياألمن من لجنة 

 .مثيلالمتحدة األخرى للتآليات األمم 


