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 جيلبير أنغبوالصندوق رئيس البيان الختامي الذي ألقاه 

 تفتتاحي االمالحظات ال

 ،وسادتيسيداتي 

 .مداوالتنا بعد يومين من العملإننا نصل إلى نهاية 

وعلى المناقشات المفتوحة والصريحة.  ،أوال، أود أن أشكر األعضاء على مشاركتهم النشطة خالل هذين اليومين
 .وآمل أن نعمل بهذه الروح نفسها في المعتكف لتمكيننا من رسم استراتيجية تشكيل مستقبل الصندوق معا  

على عملهم  ،والسفيرة ماريا بولدوريني ،اتييوالسيد ألبرتو كوغل ،جورج النتووأعرب مرة أخرى عن تقديري للسيد 
 الدؤوب في الهيئات الفرعية ومجموعات العمل التابعة للمجلس.

 15وقد كان عملنا خالل هذه الدورة واسع النطاق. فقد بدأ بشكل جيد للغاية بإعالن دولة الكويت عن مساهمة قدرها 
مليون دوالر أمريكي للتجديد  30علنت الواليات المتحدة األمريكية عن مساهمة قدرها مليون دوالر أمريكي، وأ

 الحادي عشر لموارد الصندوق.

وقد تناولنا مجموعة واسعة من المسائل. وأود أن أبرز بعض النقاط الرئيسية، مع العلم بأن السجالت الرسمية 
 والمحاضر الرسمية للدورة ستتاح لكم في الوقت المناسب.

 المسائل المؤسسي 
، سُتمكننا الموافقة على استراتيجية وخطة عمل إدارة المعرفة من االستفادة من أفضل المعرفة المتاحة واألكثر صلة

القائمة على األدلة والممارسة من المصادر الداخلية والخارجية، لدعم عملنا. ويجدر الترحيب باقتراحكم القوي إلينا و 
 والتفكير فيه. ،رلبيئة المعرفة سريعة التغي   جية بمثابة "وثيقة حية" نظرا  بأن نعتبر هذه االستراتي

ر المناخ ح واستراتيجية وخطة عمل الصندوق بشأن البيئة وتغي  وبالمثل، فإن موافقتكم على إطار قياس النتائج المنق  
. فبإدراج مجموعة أكثر 2018مت في ديسمبر/كانون األول د  ، سُتكمل الموافقة األولية التي قُ 2025-2019للفترة 
من المؤشرات واألهداف وخطوط األساس، سيعمل إطار قياس النتائج كأداة تتبع مفيدة لالستخدام في نظام  تفصيال  

إدارة النتائج التشغيلية للصندوق. وكما أشير في ختام المناقشة بشأن هذا البند، سُندرج التمويل المتكامل لألنشطة 
 مناقشاتنا خالل المعتكف.المتعلقة بالمناخ في 

وبموافقة المجلس على األهداف الناقصة المتعلقة بمؤشرات إطار قياس النتائج للتجديد الحادي عشر لموارد 
الصندوق، وخاصة بشأن الالمركزية والكفاءة المؤسسية، ستكون اإلدارة في وضع أفضل لتتبع التزامات التجديد 

واإلبالغ عنها. وستساعد مدخالتكم القي مة في تحسين هذه "الوثيقة الحادي عشر لموارد الصندوق ذات الصلة 
 الحية".

بأبعاد  ،ولوحة معلومات المخاطر المؤسسية ،وقد زودنا استعراض إطار إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق
فإن اإلدارة  ،إليه مهمة ستساعد اإلدارة في عملها نحو تعزيز إبالغ الهيئات اإلدارية عن المخاطر. وكما أشير

بصدد بناء نظام شامل للمخاطر من أسفل إلى أعلى يغطي جميع جوانب المخاطر لضمان تحديد أي تحديات 
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ناشئة والتصدي لها. وترحب اإلدارة بالتوصية بتقديم معلومات حديثة إلى المجلس التنفيذي في كل دورة حول 
 تحديات المخاطر الناشئة.

 التقييم
الستراتيجيات القطرية والبرامج القطرية لبوركينا فاسو وغامبيا وتونس، الذي ُيكمل أسفر استعراض تقييمات ا

استعراض برامج الفرص االستراتيجية القطرية المرتبطة به، عن تعليقات قي مة على النتائج والتوصيات التي ستعمل 
 لتوجبه البرمجة المستقبلية في البلدان الثالثة.

ي الحصول على تحديث من مكتب التقييم المستقل للصندوق بشأن استعراض وأالحظ أيضا أن المجلس يرغب ف
 في األصل. من دورة ديسمبر/كانون األول كما كان مقررا   بدال   ،النظراء في دورة المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول

 المسائل التشغيلي 
ممولة من الصندوق خطوة هامة نحو ل الموافقة على مقترحات تبسيط الموافقة على المشروعات والبرامج المث  ت

 تحسين كفاءة وفعالية المجلس.

تطبيق عملية هيئة المشاورات الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية )وما يتصل بها  وفي نفس الروح، بدأ
إدارة والبرامج القطرية(، على أساس تجريبي بهدف تنوير جدول أعمال المجلس وتعزيز  من تقييمات االستراتيجيات

الوقت خالل الدورة. ومك نت نتيجة المشاورات، وخاصة التعليقات المفيدة الواردة، من استعراض واستكمال برامج 
الفرص االستراتيجية القطرية لسبعة بلدان في أفريقيا الشرقية والجنوبية؛ والشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا؛ 

رة للوقت جعتنا تعليقاتكم اإليجابية على التجربة كممارسة مفيدة وموف  والمناطق الغربية والوسطى من أفريقيا. وقد ش
 بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية. على المضي قدما  

حول الالمركزية من جانب المديرين اإلقليميين ودون اإلقليميين في  وأعتقد أن تبادل الخبرات الذي لم يكن مقررا  
 بالحالة الفعلية على المستوى الميداني. جيدا   م لألعضاء إحساسا  الميدان، قد  

وتحظى موافقة المجلس التنفيذي على مقترحات المشروعات لبنغالديش ورواندا بالترحيب كخطوة إيجابية أخرى 
. وأعرب عن تقديري الخاص لهولندا 2و 1للصندوق لدعم الدول األعضاء نحو تحقيق هدفي التنمية المستدامة 

 ماليين يورو للمساعدة التقنية للمشروع الخاص ببنغالديش. 5اإلضافي البالغ  على التمويل المشترك

وأسفر استعراض البرنامج الخاص للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة عن مدخالت مهمة للمساعدة في صياغة 
يجمع بين الترتيبات الحالية والجديدة لتمكين الصندوق من االنخراط بشكل أكثر  شامال   تشغيليا   الورقة لتصبح نهجا  

 فعالية في األوضاع الهشة.

 المسائل المالي 
جراء مناقشات موضوعية من شأنها أن تحدد طابع المعتكف يوم االثنين.  لقد بدأنا تناول مسائل حرجة وا 

ية الحصول على تصنيف ائتماني والجدول الزمني ذي وأود أن أعرب عن امتناني لكم على موافقتكم على عمل
وتعزيز  الحصول على تصنيف ائتماني خطوة أساسية في إعداد المؤسسة لهيكل تمويل أكثر تنوعا   الصلة. ويعد  

 االستدامة المالية للصندوق.
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ر لموارد الصندوق على الموافقة على األهلية إلطار القدرة على تحمل الديون للتجديد الحادي عش وأشكركم أيضا  
للسماح لعمليات الصندوق بأن تستمر بدون المزيد من التأخير وللمناقشة الموضوعية بشأن االستدامة المالية آللية 

 إطار القدرة على تحمل الديون والمقترحات بشأن نهج مستقبلي.

ة للمستقبل، بما في ذلك جمع لكم على المناقشة الصريحة وعلى انفتاحكم على النظر في خيارات مبتكرة ومرن وشكرا  
 موارد إضافية من خالل إنشاء نافذة المنح.

في مفترق طرق هام. فال يمكن تناول إطار القدرة على تحمل  وكما الحظ الكثير منكم، فإن الصندوق يقع حاليا  
هدف التنمية الديون بمعزل، ولكنه يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة أثر مواردنا لدعم 

يجاد حل طويل األجل لمسألة إطار القدرة على تحمل الديون ال يقتصر فقط على التصدي لمخاطر 2المستدامة  . وا 
االستدامة المالية الخطيرة التي تواجه المؤسسة، ولكنه يتعلق أيضا بالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن نوع 

نني أتطلع إلى مناقشة بناءة ومفتوحة خالل المعتكف.المؤسسة التي نريد أن يكون الصندوق عليها في ا  لمستقبل. وا 

رة مع فنلندا والهند وفرنسا لدعم برنامج وقد وافق المجلس كذلك على الدخول في اتفاقيات قروض الشركاء الميس  
 القروض والمنح في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

من مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في  األربعينوأعطى المجلس موافقته على عملية السحب 
بمصروفات  لإليفاء، أو حسب ما هو منصوص عليه في االتفاقيات مع فرادى الدول األعضاء 2019مايو/أيار 

، 2019، مع اإلشارة إلى أن أي أموال أخرى مطلوبة لتلبية احتياجات الصرف في عام 2019القروض والمنح لعام 
 سُتغطى باستخدام األصول السائلة للصندوق. ،غطى من خالل السحب من هذه المساهماتوال تُ 

على أساس  2019وطلب استخدام سلطة االلتزام لعام  ،ووافق المجلس على الموارد المتاحة اللتزام الصندوق بها
 .2019نهج التدفق النقدي المستدام لتغطية االلتزامات الخاصة ببرنامج القروض والمنح لعام 

 مسائل التسيير
وافق المجلس على إجراءات اختيار رئيس عملية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق؛ والمقترح الخاص بمكان 

نوفمبر/تشرين الثاني  26إلى  22انعقاد الدورة الثالثة واألربعين لمجلس محافظي الصندوق في روما؛ والتاريخ من 
 إلى جمهورية مصر العربية. 2020م للزيارة القطرية للمجلس التنفيذي لعا

 عملي  الطعون تفي الصندوق: التقييم والتوصي 
وافق المجلس على المقترح باالنسحاب من اختصاص المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية والخضوع 

الخارجيين بهذا ألمم المتحدة. وستقوم اإلدارة بإبالغ الموظفين والشركاء التابعة ل محكمة االستئنافالختصاص 
بتعزيز مجلس الطعون  وستضمن عملية سلسة في المستقبل. والتزمت اإلدارة أيضا   ،القرار على النحو الواجب

 المشترك ومواصلة استكشاف الطريق إلى األمام مع رابطة موظفي الصندوق.

 التقارير المرحلي 
يذ الصندوق لخطة عمل الشفافية؛ واالنخراط في العمل مرحلية عن تنف ا  للممارسة المعتادة، تلقى األعضاء تقارير  وفقا  

مع لجنة األمن الغذائي العالمي؛ والمشاركة في إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية؛ ونهج معالجة استراتيجية 
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ر؛ واالبتكا واإليصالاألمم المتحدة لمنع التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها؛ والتغيير 
 والالمركزية في الصندوق.

 مسائل أخرى
بين  استعرض المجلس خطط العمل بشأن تعميم التغذية في أنشطة الصندوق وتعميم الُنهج التي ُتحدث تحوال  

 م تعليقات عليها.الجنسين في الصندوق وقد  

 الخاتم 
، فإن مجلس. وكما قلت دائما  اءة أخرى للعلى دورة بن   أن أتقدم بالشكر الشخصي لكم جميعا   وفي الختام، أود  

لمواصلة  على التزامكم بإبقاء الصندوق قائما   مشاركتكم الشغوفة والمستنيرة بشأن المسائل المطروحة تمثل دليال  
من رسم  االستثمار في سكان الريف. وأؤمن بأننا سنذهب إلى المعتكف بنفس الشغف والرغبة، حتى نتمكن معا  

 لتشكيل مستقبل الصندوق.الخطوات التي يتعين اتخاذها 

وأشكركم مرة  ،ومع بداية شهر رمضان المبارك، فإنني أغتنم هذه الفرصة ألتمنى لجميع زمالئنا المسلمين التوفيق
 أخرى على دعمكم المستمر.

 وأعلن بهذا اختتام الدورة السادسة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي.

 لكم. شكرا  


