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 الختاميةالكلمة 

 ،التنفيذي الموقرونمجلس الأعضاء 

الرسمي في  المحضرعلى  ون، حيث ستحصلشامل   هذا ليس ملخصا  و مداوالتنا.  نقاطأبرز اسمحوا لي اآلن بتلخيص 
 الوقت المناسب.

 Cogliatiوالسيد  Singhالتفاعل المثمر، وعلى وجه الخصوص، السيد هذا أبدأ بتوجيه الشكر إلى المجلس على  ودعوني
 على التوالي.الحسابات نيابة عن لجنتي التقييم ومراجعة المقدمة بالتقاريرهما الشاملة على 

 الموضوعيةالمسائل 

في التي تأتي هذه العملية  بشأن اكمرؤ  مقدمتو لنتائج. ا إلحرازالتشغيلي  التمّيز بشأن عمليةحديث نظرنا باألمس في تلقد 
 .ةاألمم المتحدة اإلنمائي تحديد مكانة منظومةعادة إل العملية الجاريةفي سياق  تتمالوقت المناسب، والتي 

المتعلقة  المسائل، وفي النتائج إلحرازالتشغيلي  التمّيزعملية تلتزم اإلدارة بإشراك المجلس التنفيذي عن كثب في تنفيذ و 
ضمان  الرامية إلى لياتاآل شأنها شأن، ةنا المستقبليتالمساءلة والضوابط بارزة في تحليل نظمستكون و بتفويض السلطة. 

 جودة عملياتنا.

 والبرامج مشروعاتال

 ،وبنن ،ونحن ممتنون الستقبالكم الحار لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية لموزامبيق القطرية.ننتقل اآلن إلى عملياتنا 
القطرية، سنأخذ بعين  االستراتيجيةجديدة تستجيب لبرامج الفرص  مشروعاتعند تصميم و وقيرغيزستان.  ،وموريتانيا
فضل لصندوق في امكتب التقييم المستقل  الدروس المستفادة من استثماراتنا السابقة في هذه البلدان، وتوصيات االعتبار

قدرتهم على ها لتعزيز دور الزراعة من أجل تحسين نظم اإلنتاج وزيادة دخل سكان الريف و مو التي قدمت عن االقتراحات
 مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين. إلقامة شراكاتصمود؛ و ال

 لمبتكرة.ا مشروعاتعلى مقترحات ال مكما أننا ممتنون لموافقتك
سبانيا والسويد والواليات المتحدة األمريكية عن التصويت، والتعليقات التي نقلتها إيطاليا انلحظ امتناع الدوبينما  نمرك وا 

 يتم لضمان أن مأوغندا الذي استفاد من توجيهك لزيت النخيل فيالوطني مشروع العلى  مباسم النمسا، فإننا نرحب بموافقتك
دارتها بشكل أفضل.المخاطر رصد   المرتبطة بهذه العملية وا 

مشروع الوطني المعلومات عن ال بتقديم أحدثستقوم اإلدارة و المقترحة.  مشروعاتال لتعقيباتكم علىني أكرر تقديرنا و دعو 
، رحالتي ُتطاألخرى  المسائلندوات غير رسمية حول  تنظيم، وسنعمل على بشكل منتظمالمجلس التنفيذي لزيت النخيل إلى 
، وتفويض التي تكون في حالة مديونية حرجةفي البلدان  انخراطنا، و يةاالجتماعية والبيئية والمناخالتقييمات وهي إجراءات 

 السلطة.

 ماليةالمسائل ال

اسمحوا لي مرة أخرى أن و . للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاستأنفت الدورة هذا الصباح بإعلن تعهد المملكة المتحدة 
 السخي. ، لهذا التعهدنيابة عن اإلدارة والمجلس بأكمله، بالتقديرالب عن أعر 
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للجنة  السابع واألربعين بعد المائة والثامن واألربعين بعد المائة الرئيس عن االجتماعين تقريرب المجلس بموجز رحّ و 
 عنبتنظيم عرض  واإلشرافمراجعة الإلى المعلومات التفصيلية الواردة فيهما. وسيقوم مكتب  ا، مشير مراجعة الحسابات

 .الحساباتلى تقارير مراجعة ع المجلس التنفيذياطلع 
، 2017وأشار المجلس إلى أن المراجعين الخارجيين للصندوق قدموا رأيا بدون تحفظات على القوائم المالية الموحدة لعام 

 .2019وافقة عليها في فبراير/شباط والوثائق ذات الصلة، ستُقدم إلى مجلس المحافظين للم ،القوائمأن هذه و 
 على السحب من الرصيد المتبقي وموافقتكم ،واإلشراف في الصندوقمراجعة المكتب ونحن ممتنون لتأييدكم لتنقيح ميثاق 

للوفاء بعمليات الصرف المرتبطة بالقروض والمنح في العام  2018من مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق في عام 
 الحالي.

الجدول الزمني  حول، و ماليةالمخاطر مستقل شامل للتقييم اختصاصات حول لآلراء تبادل مثمر وقد انخرطنا في 
بعاد ألفهم واضح لوجود تدرك اإلدارة الحاجة إلى و وتحديث وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق.  الستعراض
العمومية للصندوق، والمخاطر غير المالية  بالميزانيةلقة بما في ذلك المخاطر المالية المتع -لمخاطر لالمترابطة 

المرتبطة  اإلضافية المخاطرة و يالفساد، وما إلى ذلك( المرتبطة بإدارة المخاطر المؤسسبالتدليس و  وذات الصلة)األخلقية، 
 ستقبل.خاطر في المموانعكاسات هذه ال –بلجوء الصندوق إلى األسواق الرأسمالية، في حالة القيام بذلك 

إلى العمل  وتسعىالمالية للصندوق،  ي للهيكليةالواردة في التقييم المؤسس الصادرةبالتوصيات  بالتأكيدستسترشد اإلدارة و 
 ندفع جدول األعمال الهام هذا. ونحن مراجعة الحساباتبشكل وثيق مع لجنة 

المساهمات في التجديد الحادي متعلق بحالة ومن أبرز معالم دورة المجلس هذه هي المناقشة التي دارت بشأن التقرير ال
. ونحن ندرك أن زيادة الطلب على خدماتنا تتطلب جهودا متواصلة، وتلتزم اإلدارة بتأمين الهدف عشر لموارد الصندوق

 .الحادي عشر لموارد الصندوق مليار دوالر أمريكي الذي حددته هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 1.2البالغ 
إطار القدرة على تحمل الديون للمناقشة في عن  تعويضمسألة ال بتقديمالقتراحها  مراجعة الحساباتممتنون للجنة  نحنو 

 الضائعةلتدفقات آثار اأفضل بشكل من أجل توضيح  2018أيار /مايوغير رسمية في  ندوةنظم اإلدارة المجلس. وستُ  دورة
 ون.لمنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الديل

ونحن واثقون  هذا اإلطار.لأعضاؤنا  يوليهابإطار االنتقال األهمية التي  ةالمعني مجموعة العملمناقشة اختصاصات  وأكدت
التجديد الحادي عشر  في بدايةمن أن نطاق العمل المقرر االضطلع به في المرحلة الثانية سُيمكننا من وضع اإلطار 

للصندوق وأهمية السماح  ةالمالي يةمع األعضاء مع تطور الهيكل انخراطناأهمية استمرار  ندرككما  لموارد الصندوق.
ومقترحات بشأن  ،مشروع إطار االنتقال 2018 /كانون األولإلى المجلس التنفيذي في ديسمبرم لمجموعة العمل بأن تقدّ 

 للموافقة عليها. EB 2018/123/C.R.P.1من ورقة االجتماع  8الفقرة  بموجب كيفية المضي قدما  

 اخرى مسائل

المتعلق بالسن اإللزامية إلنهاء الخدمة في جلسة مغلقة بعد ظهر هذا اليوم، حيث نظرنا في البند  األعمال نفتؤ است
 سنة(. 65)

وقد تشجعنا باستقبالكم الحار لنهج الصندوق فيما يتعلق بالتصدي للتحرش الجنسي واالستغلل واإليذاء الجنسيين 
 واالستجابة لها على النحو الوارد في ورقة العمل.



EB 2018/123/INF.7 

3 

تخصيص ومجموعتي العمل المعنيتين بنظام  ،والتقييمكذلك تعيين أعضاء في لجنتي مراجعة الحسابات  المجلس دأيّ و 
طار االنتقال، على النحو الوارد في األداء و  أساس على الموارد فهم ال، على أساس المجلس نظر فيهايالُمدرجة ل الضميمةا 

 إطار االنتقال.المعنية بعمل الأن إندونيسيا ستحل محل نيجيريا في مجموعة 
مواعيد زيارته للكاميرون في سيتم تقييم ه بأن وأقرّ  ،مصرإلى  2020عام  أن تكون زيارته فيالمجلس التنفيذي على  وافقو 

 مع المنسقين واألصدقاء قبل الموافقة عليها من خلل التصويت بالمراسلة. 2019عام 

 الدورة اختتام

، Périn Saint-Angeالسيد ، مساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة البرامجلالختام، اسمحوا لي أن أعرب عن تقديري  في
 الحقيقي لهذه المؤسسة. هوتفانية يالمؤسس Périnالسيد رؤية وتجدر اإلشادة ب. نيسان/الذي سيتقاعد في نهاية أبريل

 السيد ، وال سيماسكرتير الصندوقهذا االجتماع وللزملء من مكتب  وثائقعرب عن امتناني للموظفين الذين أعدوا أُ  كما
William Skinner  وأدى السيد حزيران من هذا العام. يونيو/الذي سيعود إلى صندوق النقد الدولي فيBill   في  أساسيا   دورا

 خلل هذه الفترة االنتقالية. سكرتير الصندوقإدارة مكتب 
 ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وموظفي المطاعم واألمنالمعنيين بوللمترجمين الفوريين، و  ،سليناار ملأيضا جزيل  شكراو 

 هذه الدورة. عمل على نجاح ولكل من
 المجلس التنفيذي في وقت الحق من هذا األسبوع. معتكفإلى مواصلة المناقشات أثناء  وأتطلع

 الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي. اختتامبهذا  أعلنو 
 
 


