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الس يد رئيس جملس احملافظني
الس يد جيلبيري انغبو رئيس الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية
أحصاب املعايل والسعادة رؤساء الوفود
الس يدات والسادة
يرسين أن أحتدث إليمك ابمس امجلهورية المينية يف اجامتع جملس حمافظي الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية يف
دورته الثالثة واألربعون ،ولألسف يأيت هذا الاجامتع يف ظل أوضاع مأساوية وأزمات ممتدة مازالت تعيشها
بالدان انجتة عن األزمة احلالية وتداعياهتا اخلطرية اليت تسبب هبا الانقالب عىل ادلوةل ،تكل التداعيات تمتثل
يف عدم الاس تقرار املايل ،والاهنيار الاقتصادي ،وارتفاع أسعار املواد الغذائية ،وجعز املوازنة العامة مما أدى إىل
خفض النفقات احلكومية وتأخر رواتب موظفي احلكومة ألشهر عديدة أو انعداهما منذ سبمترب  ،2016وبطاةل
الش باب ،واهنيار العمةل الوطنية ،مصحوبة كذكل ابلفقر املدقع وسوء التغذية وارتفاع مس متر يف اجلوع مما أدى
إىل انعدام األمن الغذايئ الشديد ،وننوه يف هذا اخلصوص بأن األطفال والنساء ميثلون الفئات الاكرث هشاشة
وضعفا وهو ما يس تلزم اعطاهئم الاولوية.
ونتيجة للك ذكل وغريها من التحدايت املعقدة أصبحت بالدان تواجه أكرب أزمة إنسانية مل يعرفها العامل ،حيث
تفيد تقارير املنظامت ادلولية العديدة بأن أكرث من ثليث الساكن حباجة إىل املساعدات اإلنسانية العاجةل ،الامر
اذلي يس توجب التعاون معا ليس فقط من أجل توفري اإلغاثة الطارئة بل من أجل العمل دلمع بناء الصمود يف
القطاع الزراعي اذلي يعترب من أمه القطاعات وأكرثها ترضرا.
الس يدات والسادة
يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرائدة يف الاقتصاد الوطين إذ يعمتد عليه أكرث من  % 75من إجاميل عدد
الساكن يف معيش هتم ،ويأيت يف املرتبة األوىل من إجاميل القوى العامةل ،إذ يبلغ نس بة القوى العامةل يف القطاع
الزراعي أكرث من  %60من إجاميل تكل القوى ،وهذه الزناعات واألزمات املمتدة أثرت سلبا عىل القطاع
الزراعي ،وأدت إىل اخنفاض مس توى اإلنتاجية ،وحالت من قدرة املزارعني للوصول إىل احلقول أو الاس تفادة
مهنا مما عرقل من دورة اإلنتاج الزراعي ،وزاد من انعدام األمن الغذايئ.

الس يدات والسادة
لقد أصبح إلزاما علينا أن نوحد وننسق هجودان من أجل دمع القطاع الزراعي ومتكينه من مواهجة هذه
التحدايت املتعددة والكبرية ومبا يسهم يف القضاء عىل انعدام األمن الغذايئ احلاد اليت تعيشه بالدان ،وهنا نؤكد
عىل أمهية ربط املشاريع اإلغاثية ابملشاريع التمنوية وبناء السالم ،وهو ما يتوافق متاما مع عنوان هذا املؤمتر
" الاستامثر يف نظم األغذية املس تدامة بغية القضاء عىل اجلوع حبلول عام  ،"2030ولهذه األس باب جممتعة جندد
التأكيد عىل أمهية اس تئناف الـ  IFADألنشطته يف بالدان ،ونؤكد جمددا عىل الزتام بالدان للعمل والتنس يق من
أجل تسهيل عودته ،وجيدر اذلكر هنا بأن بالدان قبل األزمة احلالية اكن يرضب املثل هبا كوهنا من البدلان
امللزتمة بسداد الاس تحقاقات والاشرتااكت واإلسهامات يف موارد الصندوق رمغ حمدودية مواردها قبل
احلرب ،بل واس مترت بالدان يف تسديد ما علهيا من الزتامات حىت بعد اعامتد ظرف القوة القاهرة من قبل
الصندوق وتعليق اكفة مشاريعه ،وهو ما يشلك حافزا للتعامل مع المين مبقاربة اكرث خصوصية تضع يف الاعتبار
لك هذه احليثيات وترسع من اس تئناف الصندوق لنشاطه.

الس يدات والسادة
أود أن أعرب عن ثقة بالدان يف امهية اس تئناف معل الصندوق للفرتة القليةل القادمة بعد التوافق عىل تسوية
متأخرات القروض ،وأؤكد عىل أمهية مرشوع المنو الريفي وغريها من املشاريع املزمع القيام هبا يف حاةل مبا يسهم
بدرجة رئيس ية يف التخفيف من الفقر ويسهل الاستامثر يف نظم األغذية وحيقق القضاء عىل انعدام األمن
الغذايئ والهشاشة.
ويف اخلتام نش يد مبا طرح من موضوعات وجلسات تفاعلية يف جدول األعامل ونمتىن للمؤمتر لك النجاح
والتوفيق.
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