
 
 

 
 تقود التي اليأس سلسلة اكسروا"روما  في التنمية قادة مخاطبا الصندوق رئيس

  "اإلنسانية والكوارث الطوارئ إلى
 

 يدخلون الذين الالجئين أعداد استمرار ُتظهر التي األخيرة التقارير خلفية على - 1086 فبراير/شباط 81 روما،
 الدورة من الختامي اليوم حضروا الذين الحكوميين المسؤولين كبار دأك   مسبوقة، غير بصورة االرتفاع في أوروبا
 الحيازات أصحاب زراعة في باالستثمار التزامهم على مجددا الصندوق محافظي لمجلس والثالثين التاسعة
 . النامية البلدان في الفقر من والحد الصغيرة

 قال والصراعات، الهجرة من والحد المجتمعات استقرار في الريفية التنمية تلعبه الذي المحوري للدور وبإدراكه
 من بدءا - المستدامة التنمية أهداف لتحقيق معا وبالعمل" أنه القادة مخاطبا نوانزي كانايو الصندوق رئيس

 والكوارث الطوارئ حاالت إلى تؤدي التي "اليأس سلسلة نكسر أن بإمكاننا - والجوع الفقر على القضاء
 .اإلنسانية

 األمن لضمان الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة في االستثمار لزيادة دعما للعمل الملحة الدعوات وتوالت
 إلى المؤدية الجذرية األسباب الستئصال المطاف، نهاية وفي العادلة، الرفاهيةو  ،المناخ تغير مع والتأقلم ،الغذائي
 كبار بمشاركة روما في سنويا يعقد والذي ،يومينعلى مدار  استمر الذي االجتماع خالل والهجرة، الصراع

  .الصندوق في 671 الـ األعضاء الدول يمثلون الذي الحكوميين المسؤولين

 دور لعب في بالده على استمرار ،اإليطالية الجمهورية رئيس، Sergio Mattarella الرئيس فخامة تعهد بدوره
 . "مشينةبأنها " وصفها التي والجوع الفقر ظروف استئصال في رئيسي

 قادة وناشد سوريا، في الصراع من يفرون الذين لالجئين المتزايدة األعداد إلى االنتباه Mattarella الرئيس ولفت
 يفرون الذين أولئك إلى والوصول البشرية األرواح إنقاذ إن" .المسألة لهذه التصدي في االنخراط إلى البلدان جميع
 يحترم ديمقراطي، حر مجتمع يصنف نفسه بأنه مجتمع كل على واجب أخالقي، واجب البؤس أو الحروب من
 ." اإلنسان حقوق بجد

 محاضرة ،Mo Ibrahim مؤسسة ورئيس عالميا المشهورة الفردية اتالمبادر  صاحب إبراهيم، محمد كتوردال وألقى
 في لالستثمار بالتزاماتها لعدم إيفائها األفريقية للحكومات اللوم إبراهيم الدكتور هوج   وقد. العام لهذا الصندوق
 الزراعة في للشباب الفرص الحكومات هذه تخلق أن الضروري من أنه قائال وأضاف .الريفية والتنمية الزراعة
 . الخطرة التطرف اتدعو  مقاومة من يتمكنون بحيث

 

 



 التغذية بسوء والمصابين الجياع من بعدد تتصف أفريقيا أن وأردف ،"أمل يوجد ال عمل بدون: "قائال وأضاف
 وألننا ولكن، ،الزراعي القطاع في إنتاجا األقاليم أقل كبير، وبفارق إننا،. "العالم في آخر مكان أي منأكبر 
  ."لنا متاحة فالفرص العالم، من آخر مكان أي من المستخدمة غير للزراعة القابلة األراضي من قدر أكبر نمتلك

 Olam Internationalمؤسسي  أحد، Sunny Berghese السيد ضم الخاص، القطاع عن خبراء فريق وسلط
 دوأك  . باألسواق الصغيرة الحيازات ألصحاب أفضل لربط جريئة لمبادرات الحاجة على الضوء التنفيذي، ومديرها

 مثل التمويلية والمؤسسات ،الخاص والقطاع ،الحكومات أي – لجميعل أن على الفريق هذا في المشاركون
 هذا في دور الصغيرة الحيازات أصحاب والمزراعين ،الحجم ومتوسطة الصغيرة والمشروعات ،الصندوق
 .المضمار

 على ، Périn Saint Angeللصندوق، المساعد الرئيس نائب أدارها ثان   خبراء فريق مناقشات رك زت حين في
 ذلك في بما الماضيين، اليومين مدى على نوقشت التي العالمية التحديات من للعديد االبتكارية الزراعية الحلول

 التكنولوجيا واستخدام ،والشباب النساء تمكين إلى الرامية والنهج ،الزراعية التكنولوجيات في الصندوق استثمارات
دارة تصميم لتعزيز الحديثة  .الريفية التنمية مشروعات وا 

 للزراعة الدولي للمركز العامة المديرة الوافي، اسمهان الدكتورة قالت الفريق، هذا مناقشات قبيل إفرادي حوار وفي
 األوسط الشرق إقليم وأن الطبيعية، المواد استخدام في فراطهإل نتيجة طرق مفترق على يقف العالم أن الملحية،
 .العالم في المياه شح معدالت أعلى بعض من بالفعل يعاني أفريقيا وشمال

 بد وال هائل تحد   انينتظر  هنا ومن .المناخ تغير آثار من غيرهم من أكثر والمهمشون الفقراء يعاني" قائلة وأضافت
 ."اآلن منذعلى التصدي له  العمل من

 أعلن المحافظين، مجلس دورة مع بالتزامن ُعقد يومين مدىعلى  اجتماع وهو المزارعين، منتدى نتائج بين ومن
كما  ،فيه للمشاركة الحيوانات ومربي الرعاة ودعوة ،شمولية أكثر الحوار منتدى لجعل خطة عن المنتدى منظمو

 والمزارعين الصغيرة الحيازات أصحاب مع أقوى روابط إنشاء خالل من الالمركزية من أكبر قدردعوا إلى 
 .األرض على األسريين
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 شعبة االتصاالت في الصندوق
  2550 5459 06 39+الهاتف:

 j.heer@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

 IFAD/09/2016 بيان صحفي رقم:
. يستثمر الصندوق في السكان الريفيين، ويمكنه م من الحد من الفقر وزيادة األمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الصمود

 ألكثر وصلت لمشروعات متدنية بفوائد وقروض كمنح أمريكي دوالر مليار 17.6 من أكثر الصندوق قدم ،6771 عام منذ
 غدت التي روما مقرها المتحدة األمم وكاالت من متخصصة ووكالة ،دولية مالية مؤسسة والصندوق. نسمة مليون 459 من

 .والزراعة األغذية لشؤون المتحدة األمم مركز


