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 البيان االفتتاحي
 أن أرحب ترحيبا   كالمعتاد، أود  و للمجلس التنفيذي للصندوق. السادسة والعشرين  في الدورة سمحوا لي أن أرحب بكما

، Kang Hyo Jooلسفارة فرنسا، والسيدة  ةاالقتصادي ة، المستشار Laura Torrebrunoبممثلينا الجدد: السيدة  خاصا  
 .لها مقرا  التي تتخذ من روما وكاالت اللجمهورية كوريا لدى  ةالمناوب ةالدائم ةالممثلو السكرتيرة األولى، 

ولألشخاص  ،المجلس التنفيذي ألول مرة نحضرو يوالمراقبين الذين  بالمندوبين حارا   أن أرحب ترحيبا   أود  كما 
 .االستماعالموجودين في قاعة 

نلتمس  /نيسانأبريل 15لإلجراء الذي وافق عليه المجلس لحضور المراقبين، أرسلنا رسالة إلى األعضاء في  وفقا  و 
واالتحاد األوروبي  ،مج األغذية العالميوبرنا ،ألمم المتحدةلألغذية والزراعة اعدم اعتراضهم على دعوة منظمة 

واالتحاد  ،وبرنامج األغذية العالمي ،أن أرحب بزمالئنا من منظمة األغذية والزراعة لذلك، أود  و . الدورةلهذه 
من برنامج األغذية العالمي،  Stephanie Hochstetterالسيد ، ةنا العزيز تأرى هنا زميلو األوروبي. 

 .لحضوركم االتحاد األوروبي. شكرا  من  Tombiński والسفير

، توجيه الدعوات إلى لها مقرا  التي تتخذ من روما وكاالت بين التعاون ال، اقترحنا، بروح من نفسها في الرسالةو 
أخرى من بشكل منتظم دون الحاجة إلى موافقة  منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي من اآلن فصاعدا  

 المجلس.

في النسخة  ةمناسبية مرجعإدراج إشارة المذكور، سيتم  المقترحالمجلس ليس لديه أي اعتراض على  بما أنو 
برنامج لدعوة  ،للمجلس التنفيذيالنظام الداخلي من  3وفي الحاشية ، EB 2018/124/R.38المنقحة من الوثيقة 

 .المجلسأخرى من ة موافقدون الحاجة إلى  للدوراتمنظمة األغذية والزراعة و األغذية العالمي 

، المستشارة، Karen Garnerالمجلس التنفيذي هذه: السيدة  دورةأنتقل اآلن إلى ممثلينا الذين سيغادرون روما بعد و 
عملت فقد في روما. ألغذية والزراعة المعنية با األمم المتحدةمنظمة نائبة الممثل الدائم لكندا لدى وكاالت و 

كندا منذ وصولها إلى روما في  باسمفي المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية  Garner السيدة
لمجلس ادورات من وخمس  مجلس المحافظين. ومنذ ذلك الحين، حضرت جميع دورات 2015 /آبأغسطس

الحادي عشر  تجديددورتين من دورات هيئة المشاورات الخاصة باللمجلس التنفيذي و ندوات االتنفيذي والعديد من 
نود أن نعرب، و على أساس األداء. الموارد بنظام تخصيص  ةالمعني مجموعة العمل، وشاركت في وارد الصندوقلم

 .Karenللسيدة ، عن خالص تقديرنا وشكرنا ةمن خالل السفير 

عمل فقد لها.  ، الممثل الدائم للنرويج لدى الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  Nordangبالنسبة للنرويج، السفير و 
قام . و 2015 /آبلمجلس التنفيذي منذ أن بدأ مهمته في روما في أغسطسلدى اللنرويج كممثل  Nordangالسفير 

، حضر الصندوقمع  العديدةخالل سنوات عمله و قبل ذلك بتغطية عمل الصندوق من العاصمة لسنوات عديدة. 
تجديد الخاصة بمشاورات من هيئات الدورة  14دورة للمجلس التنفيذي، و 17، ومجلس المحافظينثمان دورات ل

إننا ، Nordangلسفير ل لو وأق .فعالياتالندوات و التقنية و الدورات ال، و مجموعات العملالموارد، وعدد ال يحصى من 
 -عصيبة وخاصة في المواقف ال -في جميع األوقات، وصبرك  ةولكن الحكيم ةاللطيفمشورتك  جميعا  سنفتقد 
 الصندوق.ب تكومعرف
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فقد مستشارة ونائبة الممثل الدائم لالتحاد الكونفدرالي السويسري. ال، Liliane Ortegaبالنسبة لسويسرا، السيدة و 
للمجلس التنفيذي للصندوق بعد ذلك  ةوتم تعيينها كممثل، 2015 /أيلولإلى روما في سبتمبر Ortegaوصلت السيدة 
للصندوق. وقد حضرت  الرئاسيةفعاليات الهيئات  بنشاط كبير في منذ ذلك الحينوقد شاركت بوقت قصير. 

لجنة من دورات دورة  14متعلقة بالمجلس، و ةوفعالي ندوة 30دورة من دورات المجلس التنفيذي وأكثر من  11
 .الصندوقالتجديد الحادي عشر لموارد وجميع دورات  مجلس المحافظينالتقييم، وأربع دورات ل

، ومجموعات عمل لها الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  العديد من اجتماعات  أيضا   Ortegaت السيدة حضر و 
المنسقة  بوصفهاضافة إلى ذلك، عملت إلباو األخرى.  التقنيةوالعديد من االجتماعات  ،التسييرإطار االنتقال و 

المناوبة  ةممثلال، وشغلت منصب 2016 /تموزحتى يوليو 2015 /تشرين الثانيمن نوفمبرالمشاركة للقائمة ألف 
ليس على و ، جزيال   شكرا  لك لي أن أقول  ي. واسمح2016منذ عام  الصندوقلجنة المعاشات التقاعدية لموظفي ل

بأهمية التأكد من أن  على معرفتك بالمجال وتذكير اإلدارة دائما   ولكن أيضا  فقط للمجلس التنفيذي  ةدورك كممثل
 .لك شكرا  ، Ortegaعمل المجلس وعمل اإلدارة يتوافقان مع االحتياجات الحقيقية على المستوى الميداني. السيدة 

لى أين  أين نقففرصة لتقييم  ذلكسيوفر و األسبوع المقبل.  المعتكفو مجلس ال اتدور ، في حافلأمامنا برنامج و  وا 
يس فقط لمناقشة حالة عمليات الصندوق الحالية ولكن أيضا لتشكيل اتجاه بعبارة أخرى، هذه فرصة لو . نتجه

أن المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة للزراعة قد زادت بنسبة  نعلم جميعا  ونحن استراتيجي لمستقبل الصندوق. 
في المائة  5ل مث  تزال تال فإنها في المائة خالل السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، من حيث النسبة المئوية،  30

توقف التقدم نحو القضاء على الفقر والجوع بينما يهدد انعدام فقد فقط من إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية. 
. 2030ر المناخ، قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام األمن الغذائي، المرتبط بالهشاشة وتغي  

يتضمن أن ذلك ، وأعتقد ةاألمن الغذائي العالمي يةراء تغييرات كبيرة في هيكلأنه من الضروري إجونحن نرى 
 ما هي حالة المؤسسة؟و السؤال هو، أين يقف الصندوق؟ فإن لذلك، و . الصندوق

، متعددة األطرافالبنتائج التقييم الذي أجرته شبكة تقييم أداء المنظمات  في الفترة األخيرةسعدنا أننا على الرغم من و 
على وجه و لتحديات الحالية. نواصل التصدي ليجب أن و أننا نعلم أنه يجب علينا أال نكتفي بهذه اإلنجازات.  إال

سواء  -من خالل العمل على أنشطتنا  التنفيذتحسين جودة  نواصلو  الجارياإلصالح  أن نوطدالخصوص، علينا 
أو في أي خطوة  اتاإلشراف على المشروع المفاهيمية أو على مستوى التعاون أو اتكان ذلك على مستوى المذكر 

، من المهم بالنسبة لنا ولتحقيق ذلكعلى الجوع والفقر.  األثر الذي نحدثهيجب أن نواصل تحسين و رئيسية أخرى. 
 ، وفي الوقت نفسه، تكثيف الجهود لمعالجة المسائل المتعلقة بالموظفين.اآلثارتحسين أدواتنا لقياس هذه  أن نواصل

كما تعلمون، لقد تحركنا بسرعة كبيرة لتنفيذ عملية فاليوم عند مفترق طرق. يقف أن الصندوق  راسخا   اعتقادا  وأعتقد 
وقت تحقيق االستقرار اآلن حان وقد لصندوق تعبئة موارد ونشرها بطريقة أكثر استراتيجية وفعالية. ل ستتيحإصالح 

آمل أنه بعد عامين كاملين من الالمركزية و فيذ المبكر. حان الوقت لتعلم الدروس من هذا التنو تلك اإلصالحات. ل
في عام  مستقل تقييمبإجراء  المراجعة واإلشرافمكتب التقييم أو موظف  تكليففي العمل، سنكون قادرين على 

سعينا وقد . خطيرة مسائال   عموما   نيمثالومزيج المهارات الكلي مستوى التوظيف  فإن. وبصراحة تامة، 2021
، هانتجاوزو ي ونوا، إن لم يكلديهم قدرةأقصى ويعمل موظفو الصندوق ب. من إمكانات ما لديناببذل المزيد جاهدين ل

حجم مناسب لتلبية بال يعتمد مستقبل الصندوق على وجود قوى عاملة و العمل الحالي.  عبءللمستوى العالي ل نظرا  
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استفادة تحقيق أقصى بالمهارات المناسبة المحددة لالطلب فحسب، بل يعتمد أيضا على ضمان أن يتمتع الموظفون 
 من الفرص المستقبلية.

ذا ن وقياس األثر ، هي قدرتنا على تحسين التنفيذضع ذلك في االعتبار، فإن أولويتنا المباشرة، باإلضافة إلى جودة وا 
هة التحديات المقبلة من لمواج على استعدادتسمح لنا بأن نكون س، والحصول على الموارد البشرية التي ذلك األثر
الصندوق، بما في التجديد الحادي عشر لموارد التزامات  ومما يكتسي أهمية بالغة أيضا هيستراتيجية. الناحية اال

ذلك التحول الريفي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والتغذية وتغير المناخ والشباب. كما أنه من األهمية بمكان 
 اتالمتثال الشامل للصندوق، الذي بدأناه قبل بضعة أشهر، بما في ذلك إجراءات التقييمز إطار ايعز تبالنسبة لنا 
نني أتطلع حقا  و سمعة. مخاطر الإدارة المخاطر المالية والتشغيلية و  - بالطبعو  - ةوالمناخي ةوالبيئي ةاالجتماعي إلى  ا 

في حين باختصار، و . المعتكفة وخالل األخرى خالل األيام القادم والمسائلهذا الموضوع  بشأن ماالستماع منك
المهمة، فإن رسالتي هي أنه من األهمية بمكان أال نقلل  المراحلأن أبلغكم بأننا قد وصلنا إلى بعض أنني سعيد ب

 من شأن التحديات.

ات الطلب والتوقع زيادة انعكس ذلك فيحظى بتقدير متزايد. و توالنتائج التي حققها الصندوق  الذي أنجزهإن العمل 
تركيزنا على سكان الريف  المتمثلة في –الميزة النسبية للصندوق فشركاء التنمية على جميع المستويات. جانب من 

، هناك الصندوق خارجو يتردد صداها أكثر من أي وقت مضى.  - تصرفنا السريعفي أسفل الهرم وصغر حجمنا و 
الجوع القضاء على ) 2 هدف التنمية المستدامة لتحقيقاتخاذ تدابير خاصة  اك حاجة إلىنأن هإجماع متزايد على 

. وفي الوقت نفسه، يشعر مجتمع 2التنمية المستدامة  من هدف 4و 3تحقيق الغايتين والتحول الريفي(، وخاصة 
حاجة إلى عملية أخرى ظهور ومخاطر  ،التنمية الدولي بقلق بالغ إزاء مستوى مديونية بعض البلدان المقترضة

ال سيما للبلدان المؤهلة و من القروض،  يتزايد الضغط لتقديم المنح بدال  و لبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. درة امماثلة لمبا
، ومع ذلك ال يوجد ما يشير إلى أن المساعدة اإلنمائية الرسمية ستنمو بصورة كافية القدرة على تحمل الديونإلطار 

لمؤسسات مثل  ماليا   مسألة مجديةالقروض بمنح عن  االستعاضةعلى مدى السنوات الخمس القادمة لجعل 
 الصندوق.

بالكاد إلى التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق على الرغم من جهودنا الجماعية، فقد تصل المساهمات في و 
ذا استمر هذا االتجاه، فمن المرجح أن يكون  1.2 قدره مليار دوالر أمريكي من هدف 1.1 مليار دوالر أمريكي. وا 

هذه في الموارد سوف يدخل الصندوق في دورة تجديد و . ا  ، صعب2020، والذي يبدأ في عام للموارد التجديد التالي
ي للزراعة واألمن ، بما في ذلك البرنامج العالمدوراتها لتجديد الموارد نفس الوقت الذي تدخل فيه المؤسسات األخرى
األفريقي  والمصرفمؤسسات مثل المؤسسة الدولية للتنمية  رتم، الغذائي وتحالف اللقاحات. وكما نعلم جميعا  

ختبر أن ي االستجابة لهذه التطورات ومن شأنأيضا بعمليات تجديد الموارد الخاصة بها. ، في هذا العام، للتنمية
بداعنا وقدرتنا على االبتكار بالفعل في  تنفيذههناك فجوة كبيرة بين االحتياجات والتوقعات وما يمكن ف. براعتنا وا 

 التمويل. يةوهيكل ةالحالي يةإطار الهيكل

مناقشاتنا خالل األيام المقبلة. ما نوع المؤسسة التي نريد أن  يتعين أن يوجهاسمحوا لي أن أطرح السؤال الذي و 
مع أخذ ذلك في و لهذه المؤسسة؟  هنريدالذي ما و قادمة؟ الصندوق على مدى السنوات العشر العليها يكون 

في ضوء  ل تحديا  االعتبار، أعتقد أننا بحاجة أيضا إلى أن نسأل أنفسنا: هل نواصل العمل كالمعتاد، وهو ما قد يمث  
يض يعني تخفسوالذي  إطار القدرة على تحمل الديونالمساعدة اإلنمائية الرسمية والضغط المتزايد على عدم نمو 



EB 2019/126/INF.9 

4 

برنامج القروض والمنح؟ أم أن ننظر بجدية في أفضل السبل لالستفادة من مواردنا األساسية الحالية بطريقة تتجاوز 
، أي االستفادة من الموارد ومزايانا النسبية لالقتراض بطريقة تجذب أيضا الجهات التقنية والحسابيةاالعتبارات 

 .وما إلى ذلك ،توالمؤسسا ،الفاعلة غير الحكومية: القطاع الخاص

ه االستثمار نحو المجتمعات الريفية يتوج ،وستظل دائما   ،تأكيد أن مهمة الصندوق كانت دائما  أعيد واسمحوا لي أن 
ويجب أن نكون على  ،رسالتنافي اإلسهام هذه المبادرات  على أن من الواضحو من أجل القضاء على الفقر والجوع. 

نتوقع أن يتم قبول جميع المقترحات الواردة في وثيقة  ونحن ال. الرسالةفي راف حأهبة االستعداد لمنع أي ان
. وال نتوقع أن تنطلق جميع هذه المقترحات في نفس تأييدهاأو  - المعتكفتم مناقشتها في تالتي س - 2.0الصندوق 

أعتقد حقا أننا إذا  يغير أننر أنفسنا بأن روما لم تبن في يوم واحد. دعونا نذك  و الوقت أو المستوى في عام واحد. 
أن نبدأ اليوم  عليناأردنا أن يكون الصندوق أكبر وأسرع وأكثر ذكاء في غضون خمس إلى عشر سنوات من اآلن، 

 .2022الصندوق، الذي سيتم تنفيذه من عام التجديد الثاني عشر لموارد ، بدءا من صغيرةباتخاذ خطوات 

على الموافقة على الحل المقترح إلطار  مقدما   مأود أن أشكركو قبلين. أدرك أن أمامنا جدول أعمال كبير لليومين المو 
، أعرف أيضا أننا ندرك للمضي قدما  و . لموارد الصندوق في سياق التجديد الحادي عشر القدرة على تحمل الديون

القيام بذلك، يجب أن ندرك كيف  وعند .القدرة على تحمل الديونإلطار الحاجة إلى إيجاد حل طويل األجل  جميعا  
يجب أن يتجنب الحل جعل الصندوق و ذاته.  القدرة على تحمل الديونإطار األساسي مفهوم  اإلنمائيتمويل اليدعم 

 نتيجة، من المهم أن يتم استخدام الحيز المالي الذي تم تحريره نفسه في الوقتو ؛ انيسهم في تفاقم مديونية البلد
 بحكمة. الديون القدرة على تحملإطار 

 برامج الفرصفي اختبار عملية جديدة للتعامل مع بنود جدول األعمال المعتادة مثل  مأود أن أشكركم على مرونتكو 
مساحة على جدول أعمال المجلس  مما يتيحوالموافقات على المشروعات في وقت مبكر، القطرية االستراتيجية 

 مبمشاركتكنا نصنع مستقبلنا نحن على ثقة من أنو ة واالستراتيجية. التنفيذي لمناقشة المزيد من البنود الموضوعي
 .مستمرالقوي ال كمالبناءة المعتادة ودعم

 


