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 الكلمة االفتتاحية

الترحيب بكم في هذه الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي  يسعدني، حققنا النصاباآلن وقد 
 . بطاقة متجددةفصل الصيف  منللصندوق. وأنا على يقين من أننا عدنا 

 وبالسيد، السفيرة والممثلة الدائمة لكندا، Alexandra Bugailiskisالسيدة بيسرني الترحيب بشكل خاص 

Eric Hilberinkالمجلس التنفيذي.  فيلهما  ةمشاركأول الدائم لهولندا، في  ، نائب الممثل 

لمجلس التنفيذي، وهم: لوالذين يشاركون للمرة األولى في اجتماع  ،وأود الترحيب أيضًا بالممثلين المعتمدين حديثاً 
من  Elizabeth Lienمن بلجيكا، والسيدة  Frank Carruetالسفير  وسعادةمن ألمانيا،  Annette Seidelالسيدة 

 Syukurمن الهند، والسيد  Prashant Goyalمن فنلندا، والسيد  Satu Lassila، والسيدة األمريكية الواليات المتحدة

Iwantoro  ،السفير  وسعادةمن قطر،  هاتوروالسيد عقيل من إندونيسياNadeem Riyaz .من باكستان  

 رنامج األغذية العالمي كمراقبين في الدورة.نرحب أيضًا بحضور زمالئنا من منظمة األغذية والزراعة وب

، الذي انضم إلينا في شهر يوليو/تموز بصفة نائب الرئيس المساعد لدائرة Guoqi Wuبالسيد أن أعّرفكم وأود اآلن 
 خدمات المنظمة. 

 15 بتاريخإلينا  وانضمامهاأن أعلن عن انتهائنا للتو من تعيين سكرتيرة جديدة للصندوق، أيضا من دواعي سروري 
 من اليابان.  Atsuko Hiroseأكتوبر/تشرين األول: وهي السيدة 

لشعبة آسيا والمحيط الهادي، مديرًا  Nigel Brett، بعضهم معروف لديكم: جدد كما أتممنا تعيين عدة مدراء
Lisandro Martin أفريقيا الغربية والوسطى،  مديرًا لشعبةSara Savastano البحوث وتقييم األثر،  مديرة لشعبة

 والمنضمة إلينا من إيطاليا. 

العرض الذي قدمته المنظمات الثالث خالل في مقر منظمة األغذية والزراعة هذا الصباح  كان أغلبنا حاضراً  وقد
م ألحدث التقارير عن انعدا ،الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة تتخذ من روما مقرًا لها، ومنظمة التي

من يعانون مليون شخص  821 ومازال 2017عام ل أننا وصلنامن المؤسف بحق و األمن الغذائي والتغذية في العالم. 
 الجوع. 

من هنا يترتب علينا مضاعفة جهودنا والبحث عن سبل تجعلنا أكثر فعالية وابتكارًا لزيادة األثر الذي نحدثه، وتسمح 
 باستخدام أكثر فعالية وكفاءة للموارد التي في عهدتنا. لنا 

 من أننا نستطيع التعويل على تصميمكم ودعمكم لهذه القضية التي تجمعنا. وأنا على ثقة 

وفيما يتعلق بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، يسعدني أن أشارككم تفاؤلي بنجاحنا في الوصول إلى هدف 
أغسطس/آب  14ار دوالر أمريكي. وقد دخل التجديد الحادي عشر للموارد حّيز النفاذ بتاريخ ملي 1.2التجديد والبالغ 

 ، في تحسن ملموس مقارنة بالتجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوق. 2018

 عميق امتناني.  وُأعّبر لكم عنعلى دعمكم الراسخ،  وأنا أرى في هذا دليالً 

ال زال طوياًل. ونحن نعمل بجد  مليار دوالر أمريكي 1.2أن الطريق أمامنا لتحقيق الهدف البالغ  ندرك أيضاً  لكننا
ز في مليون دوالر أمريكي. ونركّ  150أو  100 والذي يعادل حسب تقديراتنا حواليونشاط لتعبئة المبلغ المتبقي، 
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ت التغذية، والمناخ، والمساواة بين الجنسين، ، وال سيما في مجاالالمقيدةسعينا هذا على المساهمات التكميلية غير 
 والشباب. 

ن كان عام   مهمًا لتجديد مواردنا، فهو عام مفصلي أيضا لتحول الصندوق. 2018وا 

في هذا الخصوص، أحرزنا تقدمًا هائاًل في عملية الالمركزية وفي تعزيز قدراتنا التشغيلية. وأنا على يقين من أن 
 ،وبحلول نهاية هذا العام ز التشغيلي إلحراز النتائج.عملية التميّ هذا األمر في سياق الفرصة ستتاح لنا لمناقشة 

 سنكون قد عززنا من قدراتنا على األرض بشكل كبير. 

منها في المكاتب القطرية. وارتفعت  90منصبًا،  114واسعة النطاق لما يصل إلى  انتدابوقد نفذنا عملية إعادة 
 في المائة.  30في المائة إلى  18من  2018دان خالل عام بذلك نسبة المناصب في المي

موظفًا من مقر الصندوق إلى الميدان. وبحلول نهاية  46منصبًا في المكاتب القطرية، سُينتدب  90ومن ضمن 
 سيكون جميع الموظفين المنتدبين إلى المكاتب القطرية تقريبًا قد استلموا مهامهم.  ،العام

الموارد البشرية قد اضطرت في حاالت معينة إلى التكّيف مع األوضاع  شعبةمن الواضح أيضًا أن  إال أنه
األساسي أن تتمكن الفرق في الميدان من التعامل بروية مع التغيرات الجارية، المخصوصة لبعض زمالئنا. ومن 

ن ندعمها بطرق مختلفة، ونخطط لزيارة ونح وأن تتمتع بالمهارات الالزمة ألداء مهامها الجديدة وتعزيز عملياتنا.
فريق متعدد القطاعات لكل مركز إقليمي بدءًا من اآلن حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الستخالص الدروس 

عادة االنتداب كجزءالمستفادة من   من عملية الالمركزية.  األشهر األولى لالنتداب وا 

عملية التمّيز التشغيلي إلحراز النتائج حاليًا على الدوائر  مواءمة شعب العمليات، ترّكز وفي أعقاب عملية إعادة
جعل منظمتنا أكثر بهدف االستعراض الجاري فرص التبسيط  ويتحّيناألخرى وخدمات الدعم في مقر الصندوق. 

 فعالية وكفاءة. 

في الحاجة إلى  وأحد الدروس التي يمكننا بالفعل استخالصها من عملية التمّيز التشغيلي إلحراز النتائج يتمثل
إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة التغيير. إذ ال ينبغي النظر إلى التغيير على أنه عملية انتقالية. كل شيء في 

 الالزم قيامنا بذلك، إيالء االهتمام معرض ، في حالة تغير دائم. لكن علينا، فييشملنا نحن أيضاً هذا العالم، بما 
لينا متابعة العمل على ترسيخ روح ثقافة النتائج، وثقافة االبتكار المستمر. وما لم يتوجب عكما للكفاءة والفعالية. 

فعالية هذه المؤسسة على المدى المتوسط ستكون في خطر. وانطالقًا من هذه نتبنى فكرة االبتكار المستمر، فإن 
كحد  إضافة إلى أمانة عامةيين الخلفية، قررنا إنشاء وحدة تتسم بالرشاقة، وتتألف من موظفين أو ثالثة موظفين فن

أقصى، تختص بالتغيير، وبرصد النتائج، واالبتكار. وستعمل هذه الوحدة على رصد اإلصالحات الجارية، وستكون 
بمثابة مركز للتمّيز ومختبر لألفكار والمبادرات لمساعدة الدوائر في إدماجها لثقافة النتائج وفي زيادة فعاليتها، وفي 

 ملياتنا ونموذج عملنا. متابعة البحث عن طرق ووسائل لالبتكار في ع

 بندًا شديد األهمية في جدول أعمالنا اليوم.  بطبيعة الحال، ،تمثل الميزانية

، على أساس تأشيري، زيادة نفترض. ونحن معتبرةأي زيادة  2019وكما وعدنا العام الماضي، لم تحمل ميزانية عام 
 في المائة. 0.7في المائة وزيادة حقيقية تبلغ  1.7 تعادل زيادة سعريةتتألف من  ،في المائة 2.4 نسبتهاإجمالية 

في المائة  5بوفورات تعادل  2018وفورات. وآمل إغالق السنة المالية الويكمن طموحنا في مواصلة الجهود لتحقيق 
 في المائة التي اعتدنا ترحيلها سابقًا.  3تقريبًا، بما يتجاوز نسبة الـ 
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ن الستخدام هذه الوفورات اإلضافية العام القادم، متجاوزين بذلك، وننوي طلب تفويض خاص من مجلس المحافظي
وسيكون ذلك طلبًا استثنائيًا. إذ أننا في المائة.  3، نسبة الترحيل المسموح بها البالغة وبصورة استثنائيةبفارق صغير 

رفع لو السماح لنا بالتجهيز والغاية من طلب التفويض الخاص هذا هفي المائة.  3ال نطلب تغييرًا دائمًا في نسبة الـ 
  .2020يناير/كانون الثاني  1في  دخوله حّيز النفاذ، والمزمع عاماً  65السن اإللزامي إلنهاء الخدمة إلى 

إطار االنتقال. ويسعدني أن أشهد التقدم الجيد الذي تحرزه  علىكما أود أن أشكركم على تعاونكم في العمل الجاري 
 . المعنية بهذا اإلطار مجموعة العمل

 المنبثقعلى علم، دون شك، بالتقدم المحرز في عمل التقييم المستقل على المخاطر المالية، وبعرض التقرير  وأنتم
  على الدورة القادمة للمجلس التنفيذي. عنه

ذي أعده مكتب للصندوق، وال ةالمالي يةلهيكلل المؤسسي تقييمالأيضًا بالعرض الذي سيجري اليوم لنتائج  وأرحب
 التقييم المستقل في الصندوق. 

على إنشاء الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية. وهو  2017وقد وافق المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 
  .2019في مرحلة التفعيل حاليًا، وُيتوقع دخوله حّيز النفاذ في بداية عام 

بالشراكة مع حكومة  ،لالستثمار في سالسل القيمة الزراعية الغذائية مرفق مالينحن نتحرى حاليًا إمكانية إنشاء 
مباشرة بهدف  بشكل يرتبط ،الحد من فاقد األغذية وهدرها بهدفمن القطاع الخاص،  Rabobankهولندا ومصرف 
 .3-12التنمية المستدامة 

غيرنا من المستثمرين، قد نقرر  وكإشارة على التزام الصندوق بهذه المبادرات، وبغية مواءمة مصالحنا مع مصالح
ن يكن على أساس قطري فقط. ولهذه الغاية، ندرس حاليًا الحاجة لتعديل اتفاقية إنشاء  استثمار أموالنا الخاصة، وا 

 الصندوق، وقد نقصد المجلس التنفيذي في شهر ديسمبر/كانون األول في هذه المسألة. 

تحتاج للتطرق لها، كما أشار إليه بعضكم. لذلك،  األعمالجدول انتظارنا قائمة طويلة من البنود في ببأن  أعلم
، وأنهي والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي الرابعةأعلن افتتاح الدورة إذنكم، وبأقترح بأن نباشر العمل. 

 مالحظاتي االفتتاحية. 
 


