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 الكلمة االفتتاحية

 
 .بكم في هذه الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي للصندوق بأرح  أن  أود  أوال، 

أن  سمحوا ليا، الذي أعيد تشكيله مؤخرا   مجلس التنفيذيلدورة لأول لنا في السنة و  دورةهي أول الدورة أن هذه  بماو 
 Annaفنلندا، السيدة  ةسفير  وأفهم أن. التنفيذي أهنئ الممثلين المعتمدين المعينين حديثا في هذا المجلس

Gebremedhin ،من الكاميرون، السيدكما انضم إلينا للتو انضمت إلينا،  قدMédi Moungui  ، الذي يعرفه
 معظمكم بالتأكيد.

للمرة  مجلس التنفيذيال يحضرونمناوبين، وأولئك الذين العضا  األخرين و اآلعضا  األب بممثلي أرح  أن  أود   كما
 .قاعة االستماعزمال  في الاألولى، و 

بشكل خاص أن أرحب بالمراقبين من برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة الذين تمكنوا من  ويسرني
بشأن أهمية  ،المنسقين واألصدقا وخاصة مع  ،، واستخالص الدروس من التبادالت األخيرة التي أجريناهاالحضور

 .لتي تتخذ من روما مقرا لهاا تالوكاال بينمراقب في إطار التعاون للحضور بصفة دعوة الزمال  
أن أعرب عن حزننا البالغ على المأساة الوطنية التي تمر بها الجزائر في أعقاب الكارثة الجوية اآلن لي  اسمحواو 

 الضحايا والشعب الجزائري. أسر وقلوبنا معيوم األربعا  الماضي.  شهدها البلدالتي 
وبالطبع نبذل  ،التجديد العاشر لموارد الصندوق األخيرة فيالسنة فهذه هي . باألعمال مليئا   عاما   2018عام سيكون 

عام مهم أيضا للتجديد  2018ولكن عام قصارى جهدنا للوفا  بااللتزامات التي تم التعهد بها في هذا اإلطار. 
 الحادي عشر لموارد الصندوق ولبرنامج التحول في الصندوق.

والمساهمة بشكل أكثر فعالية  أثرهطموح للتحول من أجل زيادة  نامجبر العام الماضي، شرع الصندوق في تنفيذ  وفي
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التي  نسبة الموظفين خارج روما،المتعلق ببرنامج الالمركزية  وخاصة، بشكل كامل إلصالحاتنفيذ  ونعمل اآلن على
 .اإلصالحفي المائة عند اكتمال  27في المائة إلى  15ستزيد من 

بالتشاور مع الموظفين ككل وبشكل خاص  برنامج الالمركزية كل ما هو ضروري لضمان أن يتم تنفيذنقوم ب نحنو 
 التعليمية للزمال  الذين لديهم أطفال صغار. الظروفنأخذ بعين االعتبار فإننا مع ممثلي الموظفين، وبالطبع، 

، دائرة إدارة البرامجوظيفة في  64والتي شملت حوالي  المتوقع أن تنتهي المرحلة األولى من إعادة االنتشار، منو 
اإلنتاج شعبة ) وتشغيليا   وماليا   موظفا تقنيا   46ثانية تشمل حوالي  ستليها مرحلة. و /نيسانبحلول نهاية شهر أبريل

 (.فريق التعاون في مجال التقييمو  شعبة خدمات اإلدارة الماليةو  األسواق والمؤسساتالمستدام و 
كيفية تعديل وتناولنا التي ناقشناها بالفعل.  اتبعملية تصميم المشروع نا، وبدأالتشغيليةأننا نعيد معايرة عملياتنا  كما

القرض مع البلد على اتفاقية توقيع الو عليه  مجلس التنفيذيال موافقةتصميم المشروع حتى  من نقضيهالوقت الذي 
، لضمان عدم نستعرضهاأن أيضا  تعينيسية الحالية، والتي دون التأثير على الضوابط األسا ، وذلكالمقترض

 الجودة. التأثير على
المؤسسية.  هصنع القرار في الصندوق وخدماتلجان ستعرض هياكل و أن نأيضا  سيكون علينااألشهر القادمة،  وفي

 .ودائرة العمليات الماليةدائرة إدارة البرامج خارج التي تعبر  اإلداراتعن هنا أتحدث و 
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 األمم المتحدة التي يريدها األمين العام. منظومةويتماشى هذا التحول في الصندوق مع إعادة تحديد مكانة 
وافقت الدول األعضا  على زيادة وقد بنجاح التجديد الحادي عشر للموارد.  الماضي /شباطفبراير فيلقد اختتمنا 

 .2021-2019للفترة أمريكي مليار دوالر  3.5قدره في المائة في برنامج القروض والمنح بمبلغ إجمالي  10بنسبة 
تتألف من و مليون دوالر أمريكي،  873مة بالفعل تبلغ هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن التعهدات المقد   وفي

 1.2في المائة من هدفنا البالغ  70لقد وصلنا إلى حوالي و غير مخصصة. تكميلية مساهمات و أساسية مساهمات 
في  أمريكي مليون دوالر 27وسجلنا أيضا مساهمات قدرها للصندوق. للتجديد الحادي عشر أمريكي مليار دوالر 

 إطار القدرة على تحمل الديون.
 تأودع بالفعل وتلك التيمدفوعات تلك التي سددت جميع الدول التي أعلنت مساهمتها، ل وأتوجه بالشكر العميق

 .اصكك مساهمته
بحاجة إلى المزيد، وخاصة أولئك  أسرهمطموحاتنا كبيرة وصغار المزارعين و ف؟ التذكيريتعين أن أعيد لكن هل و 

للحصول على  جهودنا ونضاعفتعبئة الموارد مستمرة فإن عمليات هشة. ولذلك  أوضاعالذين يعيشون في 
 .والبيئة المناخ وتغير والشباب، والتغذية، الجنسين، بين التمايز مجاالتل مخصصة غيرتكميلية  مساهمات

ونعمل أيضا على إعادة النظر في  تعبئة هذه الموارد.الرامية إلى نحن منخرطون بشكل منهجي في جهودنا و 
 في التجديد الحادي عشر للموارد. انموذجنا المالي الالزم للوفا  بالتزاماتن

إلى صفها بأنها معقدة التي يمكن و  المسائلعديد من في ال 2018عام نظر في أن ي التنفيذي نامجلسعلى  سيتعين
وتقييم المخاطر  ،المالية الهيكليةبما في ذلك  ،المتكامل المالي االستعراضإطار االنتقال و إلى هنا أشير و ما.  حد

المالية، وستعرض النتائج للنظر فيها خالل التجديد  واقإلى األس اللجو المالية والتشغيلية ودراسة الجدوى بشأن 
 الصندوق.الثاني عشر لموارد 

سُيعرض تقييم الهيكلية المالية للصندوق التي أجراها مكتب التقييم المستقل في الصندوق على وكما تعلمون، 
 المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول.

 مجلس التنفيذيلل، الثاني عشر لموارد الصندوقالتجديد إطار هذه التحليالت، حتى قبل عرضها في  كلوستسمح 
تعميق من حيث  اتسياسبشأن الولكن أيضا  ،التوجه االستراتيجي بشأنضرورية القرارات الخاذ اتبوفريق اإلدارة 

 توسيع الموارد األساسية.و 
التجديد في إطار  هاعشر التي اتخذنافيما يتعلق بالتزاماتنا األربعة وباإلضافة إلى ذلك، فإننا نتحلى باليقظة الشديدة 

 للرصد يشمل مؤشرات قابلة للقياس. صارما   زمالؤنا بالفعل نظاما  وقد وضع  ،الحادي عشر لموارد الصندوق
حتى اآلن من التجديد  ولكن علينا أال ننسى أننا لم ننته .الحادي عشر لموارد الصندوقالتجديد عن  اأتكلم كثير  أنا

 بقيمةمنح الض و و قر للبرنامج  المتمثل فيق السليم لتحقيق هدفنا يبالتالي على الطر نحن العاشر لموارد الصندوق. و 
 .أمريكي والرد مليار 2.2حتى اآلن  الموافق عليهاوالبرامج  مشروعاتال قيمةبلغ وت. أمريكي مليار دوالر 3.2

 مليون دوالر 485 بقيمةأو برامج  مشروعاتالموافقة على ثمانية مقترحات ل مطلب منك، سيُ القادميناليومين  خاللو 
مناقشة متعمقة  هذه المقترحات مناقشة معظم تجرا  عدم االعتراض. وقد تمإ قيدالمقترحات  ذلك . ويشملأمريكي

 مع أعضائنا.
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 والمشورةعلى اإلرشادات بصدق شكركم أن نوفريقي  اأن يتعلق بمشروع دعم إنتاج زيت النخيل في أوغندا، أود   فيماو 
 نالوصول إلى منتج نهائي يلبي تطلعاتانا و منتج بتعديلمتعددة الهذه التبادالت لنا سمحت وقد التي قدمتموها لنا. 

احترام  ،في نفس الوقت ،وضمانالشباب  فرص عملمكافحة الفقر وتعزيز ل االمشروعة لتنفيذ مشروع واعد جد
 .8التنمية المستدامة  هدففي  اكثير أفكر هذا المشروع  ويجعلنيالمبادئ األساسية لالستدامة البيئية واالجتماعية. 

واالستغالل واالعتدا   التحرش الجنسي بشأنه وسائل اإلعالم عن ما كشفت بكل ألم األخيرة األشهر فيلقد شهدنا 
 في عالم التنمية. ينالجنسي
، سوا  والبغيض الحقيرهذا السلوك  مطلقا إزا الصندوق  لن يتسامحبصراحة: ونتكلم أن نكون واضحين،  وعلينا

 التي نخدمها.المحلية ، وخاصة في البلدان والمجتمعات اأو خارجي اكان داخلي
ويمكن  ،سياسة جديدة مؤخرافي هذا المجال. ولكن من أجل تعزيزه، اعتمدنا  متينبالفعل نظام  الصندوقولدى 

 ليها على منصة الدول األعضا .ع االطالع
 ع عنها.على الدفا وعزمنامناقشة قيمنا األساسية لمن جديد، ستتاح لنا فرصة  وأؤكد

بالفعل، حتى قبل اعتماد السياسة  وقمنالشكاوى المتعلقة بالتحرش. في ا نظرناالماضي، كانون األول /ديسمبرفي و 
وهذا يعني أن الصندوق يعطي وأعطى بالفعل اهتماما خاصا لهذه المسألة  .ةداخليالتحديث ممارساتنا بالجديدة، 

 قبل الكشف عن األخبار األخيرة التي صدمتنا جميعا.
للموظفين المعينين  سنة 65 عندعلينا أيضا مناقشة قرار األمم المتحدة بشأن السن اإللزامية إلنها  الخدمة  سيكونو 

إذا غدا، في بداية فترة ما بعد الظهر، ولكن سأكون سعيدا  وسنناقش هذه المسألة. 2014كانون الثاني يناير/ 1 قبل
مناقشة هذا أيضا  معملنا، وأود أن أقترح عليكالذي نحرزه في تقدم ال سمح لنا بذلكاليوم إذا هذا في نهاية  ناقشناها

 .البند في جلسة مغلقة
، العمليةعلى أساس االعتبارات وذلك هذا التدبير،  بد  نفاذلكتاريخ  2020كانون الثاني يناير/ 1حددنا  قدو 

، تجنب أي فائض عن العمل مجلس التنفيذيللللموظفين، وكما كررت  الذي أعلناه وعدبالخاص المرتبطة بشكل 
كما فريق اإلدارة بأكمله.  دتجدي في إطارأيضا بمنحنا حد أدنى من المرونة يتعلق األمر  اإلصالح. ولكن في إطار
ؤكد من جديد استعدادي للنظر في االستثنا ات المحتملة على أساس مصالح الصندوق وعلى أساس أدا  أود أن أ

 .الموظفين وغيرهم
 السعادة، السيدات والسادة، أصحاب

وقد على تمسكنا بالروح البنا ة والتعاونية بين المجلس وفريق اإلدارة. من جديد ، اسمحوا لي أن أؤكد الختتام كلمتي
 التسيير في الصندوق.ال يتجزأ من  اجز فيما يبدو لي، روح التعاون هذه،  تأصبح

 للمجلس التنفيذي.بعد المائة افتتاح الدورة الثالثة والعشرين أعلن أن من دواعي سروري، وبإذنكم، و 
 
 


