
ين األأول، 2022، انضم 44 بلداً و200 مشارك إىل الملتقى الوزاري المغلق لتنمية رأس المال  ي 15 أكتوبر/ت�ش
�ف

ي المنعقد ضمن فعاليات األجتماعات السنوية لعام 2022، وذلك لمناقشة أولويات السياسات والحلول  الب�ش
ي والتغذوي المستدام. 

ي األأمن الغذا�أ
الالزمة لتقديم دعم فوري للفئات األأك�ش احتياجاً واألأوىل بالرعاية واألستثمار �ف
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ي خضم أزمة غذاء عالمية
ي وتدعيمه �ف حماية رأس المال الب�ش

2023

ي الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال الب�ش

األجتماعات السنوية 2022

ي وتدعيمه  حماية رأس المال الب�ش
ي خضم أزمة غذاء عالمية

�ف

ي حلقات 
عرَض وزراء المالية من 17 بلداً تجارب بلدانهم �ف

عىل  للمناقشات  األأول  المحور  ز  وتركَّ مواضيعية.  نقاشية 
بالرعاية،  ك�ش احتياجاً واألأوىل  للفئات األأ تقديم دعم فوري 
ي وجه 

مع بناء أنظمة للحماية األجتماعية قادرة عىل الصمود �ف
ي األأمن 

ي عىل األستثمار �ف
ف المحور الثا�ف الصدمات، وانصب ترك�ي

ي والتغذوي المستدام.
الغذا�أ

الدوىلي ديفيد مالباس مالحظات  البنك  ألقى رئيس مجموعة 
افتتاحية سلَّط فيها الضوء عىل استجابة المجموعة لالأزمة الغذائية 
غ المدير المنتدب  والتغذوية العالمية، وألقى أكسيل فان تروتسن�ب

لشؤون العمليات بالبنك الدوىلي مالحظات ختامية.

أدارت ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية 
النقاشية لمحاور  الجلسات  الدوىلي إحدى  بالبنك  اكات  وال�ش
، نائبة رئيس البنك الدوىلي  ي

الملتقى، ورأست الفعالية مامتا مور�ش
ية.  لشؤون التنمية الب�ش

المالحظات األفتتاحية

ي 
مور�ش مامتا  ية  الب�ش التنمية  لشؤون  الرئيس  نائبة  افتتحت 

الفعالية بالمالحظات التالية عن أزمة الغذاء العالمية:

ي نشهدها اليوم 
ت األأزمات العالمية المتداخلة ال�ت لقد أدَّ  •

ي نواتج رأس 
م عىل مدار عقود �ف ق من تقدُّ إىل تبديد ما تحقَّ

ي 
ي. وثمة حاجة ملحة لزيادة األستثمارات �ف المال الب�ش

ي صميم 
نسان �ف ي - من خالل جْعل األإ رأس المال الب�ش

ي  األستجابة لالأزمات - ألستعادة نواتج رأس المال الب�ش
وتدعيمها من أجل مساندة األأفراد والمجتمعات المحلية 

ي تحقيق كامل إمكاناتهم. 
�ف

ي وقٍت 
ي �ف ي الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال الب�ش

يأ�ت  •
يشهد فيه العالم أزمة غذائية وتغذوية عالمية. فنقص 
المواد الغذائية وارتفاع معدألت التضخم يلحقان أشد 
ي اللجوء 

بان �ف ة واألأوىل بالرعاية، ويتسبَّ ر باألأرس الفق�ي ال�ف
إىل آليات تكيُّف سلبية وما لها من تداعيات طويلة األأمد 

نتاجية والدخل.  عىل التعليم والصحة واألإ

سيلجأ الكث�ي من األأرس إىل اتباع أنظمة غذائية أقل تنوعاً   •
قد تؤدي إىل سوء التغذية ونقصها، األأمر الذي يُعرِّض 
للخطر النمو السليم للدماغ. وقد يتسبَّب سوء التغذية 
ي ترتبط بالعديد 

ف ال�ت ف البالغ�ي ي السمنة ب�ي
ونقصها أيضا �ف

من األأمراض الحادة والمزمنة. 

د هذا أهمية اتباع  مقاربة شاملة عىل مستوى الحكومة  يؤكِّ  •
وع رأس  ع عليه م�ش بأكملها والمجتمع بأكمله الذي يُشجِّ
م  ف ي، وهو شبكة عالمية تضم 86 بلدا تل�ت المال الب�ش
ي الب�ش لبناء رأس المال 

ة األستثمار �ف بالعمل لت�يع وت�ي
ي وحمايته واستخدامه.  الب�ش

الدروس الرئيسية المستفادة:

ي 
هة ال�ت يُمِكن من خالل برامج التحويالت النقدية الُموجَّ

ف من  تدعمها السجالت األجتماعية حماية الفقراء والمحروم�ي

ة ألرتفاع أسعار األأغذية والمواد األأخرى. التداعيات المبارسش

هة  ُموجَّ تداب�ي  تستخدم  أن  للحكومات  ينبغي   •

د،  ُمحدَّ زم�ف  إطار  أساس  عىل  األأرس  لمساندة 

وأن تعمل لتدعيم السجالت األجتماعية لتحقيق 

ي المستقبل. 
استجابات رسيعة للصدمات �ف

أن تساعد البلدان  لمجموعة البنك الدويلي  يمكن   •

وبالمساعدة  األحتياجات،  هذه  لتلبية  بالتمويل 

التقنية لمساندة التنفيذ الفعال للتداب�ي الُمزمعة. 

ي تتجاوز المزايا 
نتاجية ال�ت ي األأنشطة األإ

دماج �ف برامج األإ

ف قدرة األأرس عىل  النقدية يُمِكن أن تساعد عىل تحس�ي

ي األأمد الطويل.
الصمود �ف

ي األأنشطة 
دماج �ف يُمِكن للحكومات تنفيذ برامج لالإ  •

ز عىل التعليم وريادة األأعمال وتنمية  ي تُركِّ
نتاجية ال�ت األإ

المهارات األجتماعية العاطفية ألسيما للنساء.

 

يُمكن لمجموعة البنك الدويلي أن تساند البلدان   •

ي تساعد عىل بناء برامج 
اكات ال�ت ي تعزيز ال�ش

�ف

نتاجية غالباً ما يقوم  ي األأنشطة األإ
دماج �ف قوية لالإ

الربحية بدور  الخاص والقطاعات غ�ي  القطاع 

ي تنفيذها. 
رئييسي �ف

مستدامة  غذائية  أنظمة  مساندة  وري  ال�ف من 

ومغذية وميسورة التكلفة.

يُمِكن للحكومات مساندة أنظمة غذائية مستدامة   •

ومغذية وميسورة التكلفة بطرق متنوعة من بينها 

رشاد الزراعي،  نقل التكنولوجيا، والتمويل، واألإ

وتنمية المهارات، واألأهم من ذلك تفادي أنظمة 

الدعم الشامل والقيود التجارية. 

ي تنمية 
ستساعد مجموعة البنك الدويلي البلدان �ف  •

الممارسات الزراعية المستدامة، وستضطلع بدور 

ف  ي تسهيل تبادل المعارف والتعلُّم من النظراء ب�ي
�ف

البلدان.
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النقاط الرئيسية للمحور األأول 
لجلسات المناقشة: الحماية 

األجتماعية لتقديم دعم فوري
للفئات األأك�ش احتياجاً واألأويل بالرعاية  

أدارت ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية 

زت المناقشات  اكات بالبنك الدوىلي جلسة نقاشية للوزراء. وتركَّ وال�ش

النفقات لتحقيق  خالل هذه الجلسة عىل كيفية ترتيب أولويات 

. وسئل الوزراء ما هي األستجابات  أقىص قدر ممكن من التأث�ي

ي اتخذوها للتخفيف من آثار زيادات 
عىل صعيد السياسات ال�ت

ة، ولماذا، وما  أسعار األأغذية والمواد األأخرى عىل األأرس الفق�ي

ي واجهوها. 
هي التحديات األأخرى ال�ت

تخفيف آثار زيادات أسعار األأغذية والمواد األأخرى

غي مارشينكو إىل أن أوكرانيا كانت  ي س�ي
أشار وزير المالية األأوكرا�ف

ف روسيا  توفر نحو %10من إمدادات الحبوب العالمية قبل الحرب ب�ي

ي أنحاء العالم، 
ي أدت إىل زيادة أسعار المواد الغذائية �ف

وأوكرانيا ال�ت

وعرَّضت للخطر نحو 400 مليون شخص يعتمدون عىل إمدادات 

الحبوب األأوكرانية. وعىل الرغم من التضخم الجامح، اضطرت البالد 

ف الخيارات الصعبة عىل 
ِّ إىل تجميد كل النفقات األجتماعية، وهو ما يُب�ي

ي يجب عىل البلد الذي يخوض حرباً اتخاذها. 
صعيد السياسات ال�ت

ونوه كث�ي من البلدان بأهمية برامج الحماية األجتماعية للتصدي ألآثار 

الصدمات المتداخلة. وأشار الوزير شيدي إىل أن إثيوبيا قد استثمرت 
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ي خضم أزمة غذاء عالمية
ي وتدعيمه �ف حماية رأس المال الب�ش

المحور  لتداُرس  للوزراء  األأوىل  النقاش  إىل جلسة  األنتقال  قبل 

األأول للملتقى، أديل رئيس مجموعة البنك الدويلي ديفيد مالباس 

ي األجتماعات السنوية:  
بمالحظات افتتاحية مستمدًة من كلمته �ف

ة بعنوان »الفقر  ي األآونة األأخ�ي
يكشف التقرير الذي صدر �ف  •

الفقر المدقع قد  ك 2022« أن وطأة  و األزدهار  المش�ت

دت، وهو مثال  اشتدت، وأن الكث�ي من مكاسبنا السابقة قد تبدَّ

ف الدروس  ي تواجهها عملية التنمية. ومن ب�ي
واضح لالأزمة ال�ت

ي لديها شبكات لالأمان األجتماعي 
المستفادة أن البلدان ال�ت

راً من األآثار المتعددة للجائحة. كانت أقل ت�ف

ي 
تشهد البلدان متوسطة الدخل أيضا ازدياد مواطن ضعفها �ف  •

ايدة للديون  ف مواجهة الصدمات المتعددة. وتؤدي األأعباء الم�ت

نفاق للبلدان.   ف المتاح لالإ إىل تآكل الح�ي

تنطوي األأزمات السابقة عىل شواهد واضحة عىل أن األأطفال   •

رون  ي رحم أمهاتهم( قد يت�ف
)ومنهم أولئك الذين هم �ف

ة األأمد، وأن  التداعيات طويلة األأمد لصدمات قص�ي من 

الفتيات يتعرَّضن بشكل غ�ي متناسب لمعدل أعىل من حاألت 

الت�ب من المدارس، والحْمل، والزواج المبكر. 

لمعالجة بعض التحديات الراهنة، وبناء القدرة عىل الصمود،   •

م  يلزم اتخاذ نهج األأنظمة المتكاملة. عىل سبيل المثال، يُقدِّ

ي نمو 
الكث�ي من المدارس وجبات غذائية تساعد األأطفال �ف

التقزم. وبالمثل، ونحن نتطلع إىل دمج  الدماغ والحد من 

ايد  ف ي عملية التنمية، ست�ت
السياسات المراعية ألعتبارات المناخ �ف

للتخفيف من آثار تغ�ي المناخ والتكيف  بناء أنظمة  أهمية 

معها وبناء القدرة عىل تحملها.

غ�ي  وقات  األأ هذه  ي 
�ف معنا  المتعاملة  البلدان  لمساندة   •

المسبوقة، تم األرتباط بتقديم 30 مليار دوألر —  من مجمل 

ي أتاحها خالل 
موارد البنك الدوىلي البالغة 170 مليار دوألر ال�ت

، وتقديم استجابة فورية،  ي
ة - لصالح األأمن الغذا�أ هذه الف�ت

وأيضاً لتدعيم األأنظمة الغذائية لتكتسب القدرة عىل الصمود 

ي األأمد الطويل. 
�ف

ق. وعقدت  ضافة إيل ذلك ، يلزم بذل جهد عالمي ُمنسَّ باألإ  •

اك مع رئاسة مجموعة السبع  مجموعة البنك الدوىلي باألش�ت

، وتعمل مع مؤسسات  ي
اجتماع التحالف العالمي لالأمن الغذا�أ

رئيسية منها منظمة األأغذية والزراعة وصندوق النقد الدوىلي 

ف  وبرنامج األأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية للتحف�ي

ي هذا المجال. 
ي وتشجيع التعاون العالمي �ف

عىل األأمن الغذا�أ

ي التخزين والقيود عىل 
فراط �ف ويهدف التحالف إىل تفادي األإ

صادرات األأغذية، ومعالجة نقص األأسمدة. وتقوم مؤسسة 

ي 
التمويل الدولية أيضا من خالل منصة عالمية لالأمن الغذا�أ

تمويىلي  تسهيل  بدور  مليارات دوألر   6 بمخصصات قدرها 

للقطاع الخاص.

ية عىل  ي المناطق الريفية والح�ف
نتاجية �ف ي برامج شبكات األأمان األإ

�ف

ي مواجهة التحديات 
امج تقدم استجابة فعالة �ف السواء، وأن هذه ال�ب

وح.   ف الناجمة عن زيادات األأسعار، وتغ�ي المناخ، وال�ف

أشار وزير المالية ال�ي ألنيكي سيماسنغ إىل أنه عىل الرغم من أن 

ي لبالده وصل إىل مستوى 60، وأن جائحة  مؤرسش رأس المال الب�ش

كورونا عرَّضت البالد لمخاطر اقتصادية. وبمساعدة البنك الدوىلي 

احتياجاً  ك�ش  األأ الفئات  كاء آخرين، تساند حكومة رسي ألنكا  ورسش

ويدها بتحويالت نقدية وغاز الطهي واألأسمدة  ف واألأوىل بالرعاية ب�ت

ي تطبيق إصالحات ترمي إىل 
عت �ف واألأدوية. واألأهم من ذلك، أنها رسش

جعل برامج الحماية األجتماعية أك�ش قدرة عىل التكيف والتوسع مع 

ف آليات تحديد الهوية وتوجيه المساعدات، وتسهيل التخرج  تحس�ي

ي نهاية المطاف من شبكات األأمان.  
�ف

ي تواجهها بالده، 
ي دواليه عن التحديات ال�ت

ث الوزير الجيبو�ت تحدَّ

ي من بيئة مادية قاسية تتسم بشح الموارد وازدياد أعداد 
حيث تعا�ف

المهاجرين، وكث�ي منهم مهاجرون بسبب تغ�ي المناخ. وأشار أيضا إىل 

ي، حيث تسنح  وع رأس المال الب�ش اكات، مثل شبكة م�ش أهمية ال�ش

ة مع المغرب  ي األآونة األأخ�ي
فرصة للتعلم من النظراء، مثل التعاون �ف

ي تنسيقه. 
الذي ساعد البنك الدوىلي �ف

ي نهاية هذه الجولة األأوىل من المناقشات لعرض 
ُدِعي السيد مالباس �ف

ي ذلك كيف يساعد البنك الدوىلي البلدان من خالل طائفة 
أفكاره بما �ف

د عىل أن البنك الدويلي يدافع بقوة  متنوعة من برامج الدعم. فشدَّ

ي مرحلة مبكرة عند استخدام أنظمة الدعم، 
عن التحىلي بالواقعية �ف

ي األجتماعات السنوية 2022 الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال الب�ش
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ذت توغو برنامجاً قامت المطاعم المدرسية  ، نفَّ من البنك الدوىلي

من خالله بتوزيع أك�ش من 15 مليون وجبة ساخنة.

ي 
النقاط الرئيسية للمحور الثا�ف

ي 
لجلسات المناقشة: األستثمار �ف

ي والتغذوي 
األأمن الغذا�أ

ي أنظمة غذائية مستدامة مراعية ألعتبارات 
األستثمار �ف

التغذية وميسورة التكلفة.

التنمية  لشؤون  الدوىلي  البنك  رئيس  نائبة   ، ي
مور�ش مامتا  أدارت 

ية، جلسة نقاشية ثانية. وسئل الوزراء أوألً كيف يمكن جعل  الب�ش

األأنظمة الغذائية أك�ش استدامًة ومراعاًة ألعتبارات التغذية وأي� 

ي تعوق تنفيذ هذه السياسات. 
تكلفًة، وما هي بعض التحديات ال�ت

ي تتوىلَّ أيضا رئاسة شبكة رأس المال 
أوضحت الوزيرة السنغالية سار ال�ت

ي لهذا العام أن السنغال تتبع مقاربة تقوم عىل خمسة محاور منها  الب�ش

ز عىل مقاربة سلسلة القيمة،  ي تُركِّ
سياسات بشأن الحصول عىل األأرض وال�ت

ي إنتاج محاصيل 
بإنشاء »أقطاب للنمو الزراعي« أو مناطق تتخصص �ف

 ، ف ي إدارة موارد المياه والطاقة للمزارع�ي
نة، والتدريب عىل المهارات �ف ُمعيَّ

ف فرص الوصول  ف الزراعي، وتحس�ي وتعزيز التمويل لتداب�ي التكيف والتأم�ي

ف مرافق البنية التحتية األأساسية مثل المياه والطاقة  إىل األأسواق، وتحس�ي

المتجددة والتكنولوجيا من أجل تيس�ي تبادل البيانات. وشّددت الوزيرة 

ورة العمل لتقليص خسائر ما بعد الحصاد.   سار أيضا عىل �ف
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د وأن يتم تقليصها  ي ُمحدَّ
والحرص عىل أن تكون ذات إطار زم�ف

اً، عرضت السيدة بانجيستو أفكارها،  تدريجيا بمرور الوقت. وأخ�ي

حيث أشارت إىل أن تنفيذ التحويالت النقدية تدب�ي مفيد باألإضافة إىل 

نتاجية ومراعاة اعتبارات المناخ.  ي األأنشطة األإ
دماج �ف تطوير برامج األإ

ومن هذا المنطلق، دعت السيدة بانجيستو الوزراء إيل بيان كيف 

ي 
ي األأنشطة األجتماعية ال�ت

دماج �ف قاموا بتوسيع نطاق برامج األإ

تقدم دعما إضافيا من خالل توف�ي رأس المال األأسايسي وتقديم 

ي يمكنها حماية 
التدريب عىل المهارات والروابط مع األأسواق ال�ت

ي 
ي األأمد القص�ي والمساعدة �ف

الفئات األأك�ش احتياجاً واألأوىل بالرعاية �ف

ي األأمد الطويل. 
بناء القدرة عىل الصمود �ف

نتاجية ي األأنشطة األإ
دماج �ف توسيع نطاق برامج األإ

ي باشا أن بالده لديها نظام قوي للسجالت 
أوضح الوزير الباكستا�ف

هة  األجتماعية والدفع الرقمي من أجل تقديم الحماية األجتماعية الُموجَّ

ة. وتُعطي البالد أيضا  ي األآونة األأخ�ي
ي خضم أزمة الفيضانات �ف

ألسيما �ف

ي التحويالت الحكومية، وتتحالف مع  أولوية للتخرج من برنامج تلقِّ

ويد الشباب والنساء بمهارات العمل الحر. ف القطاعات غ�ي الربحية ل�ت

ي الوقت نفسه، أشار السيد عبد العىلي موديبو المحافظ المناوب 
�ف

عن النيجر لدى البنك الدويلي إىل أهمية برنامج الحماية األجتماعية 

ز عىل  ، ويُركِّ التكيفي الذي بدأ تنفيذه بالتعاون مع البنك الدوىلي

، والتداب�ي المصاحبة،  ف عن�ين: التحويالت النقدية عىل مدى عام�ي

، ومساندة أنشطة ريادة األأعمال.  ومنها التدريب، والشمول الماىلي

ف أنه زاد القدرة عىل الصمود 
َّ نامج، وتب�ي وقد أُجِري تقييم دقيق لل�ب

ي وجه الصدمات. 
�ف

ف العام للمجلس األأعىل للتخطيط  ث الدكتور خالد مهدي األأم�ي تحدَّ

ي الكويت عن بعض التحديات المرتبطة بتخرُّج المستفيدين 
والتنمية �ف

من برامج الحماية األجتماعية، ومنها األفتقار إىل األعتداد بالنفس 

وعات، ألسيما لدى النساء نهج أك�ش  ي القدرة عىل إنجاز الم�ش
والثقة �ف

عزوفاً عن خوض المخاطر، ونقص مهارات إدارة األأعمال. وأشار إىل 

أن التحويالت النقدية ليست دائماً كافية ، وأن الكويت تقوم بتجربة 

نتاجية من أجل زيادة المساندة. ي األأنشطة األإ
دماج �ف برامج لالإ

بناء برامج حماية اجتماعية آمنة ورسيعة األستجابة  

ي جلسة المناقشة، سألت السيدة 
بالنسبة للموضوع الثالث واألأخ�ي �ف

بانجيستو كيف يُمِكن للبلدان بناء برامج حماية اجتماعية تتسم بأنها 

ي المستقبل، وهل من 
آمنة ورسيعة األستجابة عند وقوع أزمة األآن و�ف

ة أن تشاركها مع الدول األأخرى.   دروٍس مستفادة يمكن للدول الحا�ف

ف  زت عىل تحس�ي يناريسون أن مدغشقر ركَّ أوضحت الوزيرة ربارين�ي

برامجها للحماية األجتماعية لزيادة إمكانية األستفادة من شبكات الغذاء 

واألأمان. وأحد األأمثلة عىل ذلك هو برنامج الشبكات األجتماعية المنتجة 

وعات كثيفة  ي بتنفيذ م�ش ز عىل تعزيز رأس المال الب�ش الذي يُركِّ

نتاج الزراعي.   ي عىل األإ
األستخدام لالأيدي العاملة وتقديم التدريب الف�ف

ي 
ف �ف ث عن مساندة باراغواي للعامل�ي ا الوزير ألموساس فقد تحدَّ أمَّ

ي أثناء الجائحة عن طريق التحويالت النقدية. 
القطاع غ�ي الرسمي �ف

فأك�ش من ربع سكان البالد يعانون من الفقر، و%65 من السكان 

ي القطاع غ�ي الرسمي. وينطوي هذا 
ف اقتصاديا يعملون �ف الناشط�ي

ف  ل�ي ي تقديم المزايا ألأن نسبة عالية من السكان غ�ي ُمسجَّ
عىل تحد �ف

ي أي سجل اجتماعي. ولذلك، استفادت الحكومة من ارتفاع نسبة 
�ف

  . ي
و�ف لك�ت ي استخدام أنظمة الدفع األإ

انتشار الهواتف المحمولة �ف

ي البنك 
وأشار السيد عبد الرؤوف تالوكدار محافظ بنغالديش �ف

ي الوقت الحاىلي بتنفيذ أحد أك�ب برامج 
الدويلي أن بنغالديش تقوم �ف

ي العالم، ويشمل ذلك برامج التحويالت النقدية 
الحماية األجتماعية �ف

وطة، وبرنامجا  وإعانات الدعم، وبرامج المساعدات الغذائية الم�ش

دة. وقد استطاعت  ة زمنية ُمحدَّ نة لف�ت ي مجاألت ُمعيَّ
لتوف�ي الوظائف �ف

ي 
البالد باستخدام برامج الحماية األجتماعية عن طريق نظام وط�ف

لبطاقات الهوية ونظام للمدفوعات الرقمية من الحكومة لالأفراد أن 

امج.   تحد من ت�ُّب الدعم وتزيد أعداد المستفيدين من هذه ال�ب

تحدث الوزير التوغويلي جونسون عن برنامج دخل التضامن الشامل 

ي جائحة كورونا )كوفيد-19(. وكان 
الذي وضعته البالد خالل تفيسش

الطوارئ  ي حاألت 
النقدية �ف للتحويالت  نوفييسي منظومة  برنامج 

باستخدام مبتكرات التكنولوجيا الرقمية من أولها إىل آخرها، وقام 

بتوزيع نحو 33.9 مليون دوألر من التحويالت النقدية عىل 920 

ناث فيهم %63.  باألإضافة إىل ذلك ، وبدعم  ألف شخص نسبة األإ

ي خضم أزمة غذاء عالمية
ي وتدعيمه �ف حماية رأس المال الب�ش ي األجتماعات السنوية 2022 الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال الب�ش
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هناك  إن  إذ  به،  القيام  ف 
ّ يتع�ي الذي  الكث�ي  هناك  يزال  أل   •

ي ورد للتو ذكرها. وأل يزال 
اً من تلك ال�ت احتياجات أك�ب كث�ي

السؤال الرئييسي هو كيف يمكن للبلدان بناء القدرة عىل الصمود 

ي أنظمتها للتغذية والحماية األجتماعية.
ي األأمد الطويل �ف

�ف

ي ظل ما تشهده الحكومات من ضيق موارد المالية العامة، 
�ف  •

ي وسعه 
يقف البنك الدويلي عىل أهبة األستعداد لبذل ما �ف

للتنمية  الدولية  المؤسسة  تلقت  ولقد  العون.  يد  لتقديم 

ف  مستوىًّ قياسياً من التمويل لتجديد مواردها، وينصب ترك�ي

المستقبل،  أجل  من  اكات  رسش ي 
�ف الدخول  عىل  المؤسسة 

ية. والتنمية الب�ش

التطلع إيل المستقبل

ية الفعالية  ي نائبة الرئيس لشؤون التنمية الب�ش
اختتمت مامتا مور�ش

الضوء  المستفادة، وسلَّطت  والدروس  الرئيسية  النتائج  بإعالن 

دراية  المحلية عىل  والمجتمعات  باء  األآ يكون  أن  أهمية  عىل 

دراكية.  ي التغذية ومهارات القدرات األإ
بالممارسات السليمة �ف

ي فعالية بالغة 
ف �ف وعالوًة عىل توجيه الشكر إىل جميع المتحدث�ي

ف إىل حضور  ف والمشارك�ي ي كل المتحدث�ي
األأهمية، دعت السيدة مور�ش

ي تلت ذلك. 
جلسة النقاش العلنية ال�ت

ي كيف 
ح الوزير يوسف الخليل، وزير المالية اللبنا�ف ي الختام، رسش

�ف

ي لبنان، 
أنه بعد مرور قرابة ثالث سنوات عىل األأزمة األقتصادية �ف

ت  . وقد أدَّ ي
مازالت البالد تواجه تحديات جسيمة عىل طريق التعا�ف

ي براثن الفقر 
األأزمات المتفاقمة إىل انزألق آألف األأرس اللبنانية �ف

ي والتغذوي، 
والبطالة. وتزداد المخاوف بشأن انعدام األأمن الغذا�أ

ي من الجوع 
وتجد البالد نفسها ُمصنَّفة ضمن أعىل 20 منطقة تعا�ف

ي أيضا إىل مساعدات 
ي العالم. وأشار وزير المالية اللبنا�ف

الحاد �ف

اء القمح حينما  ي ذلك قرض طارئ ل�ش
البنك الدوىلي للبنان، بما �ف

انفجار صوامع  أعقاب  ي 
�ف الحبوب  من  البالد مخزوناتها  فقدت 

ي 2020. ويساعد البنك الدوىلي لبنان أيضا 
وت �ف ي مرفأ ب�ي

الحبوب �ف

ف  ي لمساعدة المزارع�ي
من خالل برنامج رئييسي لدعم األأمن الغذا�أ

ف واردات القمح والحبوب والكيماويات واألأسمدة.   عىل تحس�ي

المالحظات الختامية  

غ المدير المنتدب لشؤون العمليات  ألقى أكسيل فان تروتسن�ب

الوزاري  الملتقى  ي 
�ف التالية  الختامية  المالحظات  الدويلي  بالبنك 

المغلق، جاء فيها:

ي إحدى األأولويات الرئيسية للبنك  يُمثِّل رأس المال الب�ش  •

ي رأس 
، ويلزم بذل جهود لعكس مسار األنتكاسات �ف الدويلي

ي.  المال الب�ش

كة، وشهد الُملتقى  لدى البلدان فهٌم جيٌد للتحديات المش�ت  •

ات النافعة، ولكن مازال هناك الكث�ي الذي ينبغي  تبادل الخ�ب

ف عىل  ك�ي عمله وإنجازه. ويجب أن نت�َّف ب�عة أك�ب مع ال�ت

ي عن�اً  أجندة طويلة األأجل، ولذلك يُشكِّل رأس المال الب�ش

أساسياً. 

ي السنوات المالية 2022-2020، زادت قروض البنك الدوىلي 
�ف  •

ألأنشطة الحماية األجتماعية والرعاية الصحية والتعليم إىل 

أك�ش من 60 مليار دوألر . إرتفاع من 28 مليار دوألر منذ  ثالث 

سنوات. 

روسيا  ف  ب�ي الحرب  وبدأت  الغذائية  زمة  األأ نشبت  عندما   •

وأوكرانيا، وافق البنك الدويلي عىل إتاحة 170 مليار دوألر 

عىل مدى 15 شهراً. 

ي ُبثَّت 
تعرَّف عىل المزيد: راِجع تسجيل جلسة النقاش العلنية ال�ت

ة. عىل الهواء مبارسش
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ي تواجهها بالده 
ث الوزير األأنغويلي خواو عن التحديات ال�ت تحدَّ

ي منه %38 من األأطفال دون 
بسبب سوء التغذية المزمن الذي يعا�ف

ي أنغوأل. ويُفاِقم هذه التحديات أن أنغوأل 
سن الخامسة من العمر �ف

ي العالم من حيث معدألت النمو 
ُمصنَّفة ضمن أعىل خمسة بلدان �ف

ذ البالد  ي أنغوأل، تُنفِّ
ي والتغذوي �ف

ف األأمن الغذا�أ . ولتحس�ي ي
السكا�ف

وع الوجبات المدرسية باستخدام أغذية تنتجها المجتمعات  م�ش

المحلية، وهو ما يساعد عىل تعزيز األقتصاد الريفي. وقد طبقت 

ف الحصول عىل الموارد  امج األأخرى، منها تحس�ي أنغوأل طائفة من ال�ب

ف  لتنظيم وتقن�ي األآخرين، وبرنامج  ف  للتعاونيات والمنتج�ي المالية 

ي إنتاج الحبوب. وتخت�ب 
األقتصاد غ�ي الرسمي، وخطة لالستثمار �ف

ي 
البالد أيضا تطبيق برنامج لرياض األأطفال لبناء قدرات األأطفال �ف

مرحلة ما قبل المدرسة. 

ي أفكارها، فأشارت 
ي نقلٍة إىل القسم التاىلي عرضت السيدة مور�ش

�ف

إيل أنه ح�ت حينما تتلقى األأرس تحويالت نقدية، فإنها قد أل تعرف 

مع ذلك ما الذي تتطلبه التغذية السليمة لالأطفال.  

درايكي لجميع  تحقيق التغذية السليمة والنمو األإ

األأطفال

ي 
ي جلسة النقاش الثانية، سألت السيدة مور�ش

بالنسبة للسؤال األأخ�ي �ف

ي يجب اتخاذها ح�ت يكون األآباء والمجتمعات 
البلدان عن التداب�ي ال�ت

المحلية عىل دراية بالتدخالت المطلوبة لتحقيق التغذية السليمة 

درايكي لالأطفال.   والنمو األإ

ي 
ال�ت  ‘ ي ذه�ب يوم  ’ألف  مبادرة  إىل  نغ  تش�ي ي 

البوتا�ف الوزير  أشار 

ز حول الرعاية الصحية لالأمومة  كَّ اعتمدتها بالده، وهي برنامج ي�ت

دراكية والبدنية  والطفولة المبكرة ويعطي أولوية لنمو القدرات األإ

وطة إىل األأم والطفل  نامج تحويالت نقدية م�ش م ال�ب لالأطفال. ويُقدِّ

ذلك،  إىل  ضافة  باألإ للطفل.  ف  عام�ي سن  بلوغ  وح�ت  الحمل  من 

اعتمدت حكومة بوتان سياسة شاملة لتشجيع الرضاعة الطبيعية  

ع�ب السماحللنساء العامالت أخذ عطلة امومة مدتها ستة أشهر.  

ي أن بالده تُطبِّق برنامجا جديدا 
ف من تيمور ليش�ت وأوضح الوزير غوم�ي

للتحويالت النقدية يُطَلق عليه ’محفظة األأم - الجيل الجديد‘ تبلغ 

ي توجد 
م مبالغ شهرية إىل األأرس ال�ت انيته 7.31 مليون دوألر، ويُقدِّ ف م�ي

فيها نساء حوامل وأطفال ح�ت سن السادسة، وكذلك أطفال من 

انيتها 10  ف ي م�ي
ي أيضا �ف

ص حكومة تيمور ليش�ت عاقة. وتُخصِّ ذوي األإ

ف دوألر سنويا للسنوات الخمس القادمة للمساندة والمساعدة  مالي�ي

ي عالج نقص المغذيات الدقيقة المرتبط بالتغذية الرديئة لالأطفال 
�ف

ي األأرس منخفضة الدخل.  
�ف

ث  ا وزير المالية الجزائري السيد إبراهيم جمال كسايلي فقد تحدَّ أمَّ

عن جهود الجزائر للحد من آثار زيادة أسعار الغذاء،  بما فيه إعادة 

ف والصلب،  اء القمح الل�ي ، وتقديم الدعم ل�ش ف جدولة ديون المزارع�ي

. ولقد  ف ووضع آلية تعويض ألمتصاص زيادات األأسعار للمستهلك�ي

ي أفريقيا 
ساعدت هذه التداب�ي الجزائر عىل أن تحتل المركز الثالث �ف

 . ي
نما�أ نامج األأمم المتحدة األإ ية 2022 ل�ب ي تقرير التنمية الب�ش

�ف

ي خضم أزمة غذاء عالمية
ي وتدعيمه �ف حماية رأس المال الب�ش ي األجتماعات السنوية 2022 الملتقى الوزاري لتنمية رأس المال الب�ش
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