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 جيلبير أنغبو السيد رئيس الصندوقلالبيان الختامي 

 ،سيداتي سادتي

انخراطكم الدينامي خالل  ىعل ألشكركم جميعا  نتهز هذه الفرصة أم، أوّد أن امع اقتراب مداوالتنا من الخت
 تكم الصريحة والبناءة.اوعلى مناقش ،األيام الثالثة ههذ

مع ما يترتب على ذلك من تبعات إدارة الوقت  ،الرغم من أن هذه الدورة كانت مزدحمة بالبنود ىعل
العديد  في مناقشة جيدا   وقتا   أن المجلس قد أمضى ىعل توافقوني الرأيآمل أن  إال أننيالمخّصص لها، 

 .الهامةمن البنود 

 خالل هذه الدورة تطرقنا لجملة مسهبة من القضايا. دعوني أشير إلى بعض اإلضاءات الرئيسية منها.

 المؤسسيةبالنسبة للقضايا 

 الميزانية

، 2020 لعام يزانية الصندوقتعقيباتكم الملهمة على االستعراض المسبق رفيع المستوى لمإننا نقّدر 
التي ستساعدنا على استكمال الوثيقة لكي ينظر فيها  2020ولبرنامج مكتب التقييم المستقل وميزانيته لعام 

 .2019المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

مفترق طرق، وهي بمثابة تعزيز  علىمع وقوف الصندوق وتعتبر هذه الميزانية ميزانية انتقالية 
الوقت نفسه ُتعّد الصندوق لدعم طموحاته الكبيرة بموجب وفي ، 2018عام  لإلصالحات التي بدأت

المخّصص المعّين  وبهدف إبقائها ميزانية تتسم بنمّو حقيقّي صفرّي. دعوني أستذكر بأن ،2.0الصندوق 
هو ضروري لمساعدتنا على الوصول إلى قدرات مثلى للموظفين مما  سيكون حاسما   لمرة واحدة فقط

االنخراط مع القطاع الخاص، و للتطرق للتحّديات الحالية والمستقبلية التي نواجهها )جودة اإليصال، 
دارة المخاطر(. وما أن تكون دراسة الموارد البشرية التي فّوضنا شركة و  بالقيام بها  McKinseyالتمويل وا 

استنادا  إلى مزايا  ،على سبيل المضّي قدمالالتفاق نتائجها لالمجلس  رسمي نقاشتنظيم جاهزة حتى يتّم 
 عالوة على تبعاتها المالية. ،التوصيات المقترحة

بجعل التي ستسمح و دعوني أشكركم على المصادقة على استراتيجية االنخراط مع القطاع الخاص، 
اع ية للصندوق لتيسير انخراط الصندوق مع القطخلة على النصوص القانونية األساسلتعديالت المدا

 نافذة المفعول. وُيعّد هذا األمر أساسيا  ، 2019مجلس المحافظين في فبراير/شباط  اكما تبّناه ،الخاص
جديدة ووسائل لتسريع انخراطنا مع وألجل القطاع الخاص، وبخاصة المشروعات ووسائل  إلعداد أدوات

ومع تطويرنا لألدوات المالية والسياسات والنظم ذات الصلة  .الصغيرة والصغرى ومتوّسطة الحجم
كذلك سنقوم باإلبالغ  .على المجلس التنفيذي هاباالستراتيجية استنادا  إلى نهج للتقّدم خطوة بخطوة سنعرض

 بصورة منتظمة وشفافة عن التقّدم والنتائج المحرزة.
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وسوف تمّكن هذه  .الدورةفي هذا  هاما   بارزا   استعراض المبادئ التشغيلية لالستهداف معلما   وقد شّكل
إلعداد  أساسا   كما ستشّكل ،أكثر شمولية واتساقا لالستهداف نهجا   من تبّنيالمبادئ التوجيهية الصندوق 

 سياسة شاملة وجامعة لتحسين قدرة الصندوق على عدم ترك أي أحد يتخّلف عن الركب.

ستكون إدارة الصندوق في موقع أفضل لبناء  ،إطار الشراكةع مصادقة المجلس على وم وبصورة مشابهة،
مة على القيّ  ممدخالتكومّرة أخرى، سوف تساعد  .شراكات أكثر استراتيجية دعما  لجداول أعمالنا المستقبلية

 ."الوثيقة الحية"تشذيب هذه 

مة إلدارة يوُيعتبر استعراض إطار إدارة المخاطر المؤسسية ولوحة المخاطر المؤسسية مساعدة عظ
ة التي إدارة المخاطر في الصندوق بأسلوب شمولي. ومن القرارات الهامووظيفة  الصندوق لتعزيز ثقافة

إلدارة المخاطر المؤسسية. وسوف  مالءمةأكثر هياكل الحوكمة ب الخاصة هي مازالت معّلقة بالنسبة لي
 بالتأكيد قرارات ذات صلة بهذا الموضوع في األشهر القادمة. ذأتخ

 

 القضايا ذات الصلة بالتقييم

كاميرون وجمهورية الكونغو الكان استعراض تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لكل من 
 توفير مدخالت قّيمة لتوجيه برمجتنا المستقبلية في هذين البلدين.لالديمقراطية حاسما  

 ات األثر لفترة التجديد العاشر للموارد، نوعا  وبصورة مشابهة، فقد كانت ردودكم على التقرير النهائي لتقدير 
ل تقديرات المساءلة. وتمثّ  نلقياس األثر المؤسسي وتحسي ،وبما هو أفضل ،من التشجيع لنا للقيام بالمزيد

 ،وتقدير فعالية المساعدة اإلنمائية ،من نوعه لإلبالغ عن النتائج المؤسسية فريدا   األثر في الصندوق نهجا  
سنبني على الدروس المستفادة من هذه العملية  ،وتحسين تصميم العمليات المستقبلية. وبالمضي قدما  

قوى على األتركيز البما في ذلك  ،للوصول إلى تعزيز أكبر لنهجنا ومنهجيتنا لتقييم أثر عمليات الصندوق
إلى  كيفية ترجمة دعمكمرض أداة أكثر قوة ومتانة لع سيوّفر ذلك للصندوق ،وبالتالي .مواضيع التعميم
 نتائج إنمائية.

تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء وسيساعد استعراض التقييم المؤسسي النخراط الصندوق في 
 القطاع الخاص. االنخراط مع الصندوق على تعزيز نهجنا وتمويل سالسل القيمة في سياق استراتيجية

تقرير  كّل من التداخل بين نتائج أداء الصندوق المنصوص عليها فيإّننا نقّدر اعترافكم بزيادة فوكذلك 
الفعالية اإلنمائية للصندوق، والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، وهما التقريران اللذان يعّزز 

 لتي تثبت أن أداءأحدهما اآلخر. ويعرض تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق جملة واسعة من البيانات ا
بحيث لّبى أو تجاوز األهداف الموضوعة لألثر  ،دا  أثناء فترة التجديد العاشر للمواردالصندوق كان جي

وأسهمت المشروعات بصورة كبيرة في تحقيق أثر  .أهداف مخرجاتهمن وحّقق عددا  كبيرا   ،واالنتشار
دارة البيئة والموارد الطبيعية ،الصندوق على الفقر الريفي تغّير المناخ. إال أن كال التقريرين  والتأقلم مع ،وا 

 ،أشارا إلى الحاجة لتعزيز االصالحات الجارية في الصندوق وتحسين جودة إيصال المشروعات والبرامج
وتعزيز إجراءاتنا الرامية إلى  بخلقيتعلق بالكفاءة واالستدامة. ولهذه الغاية، فإننا نقوم بالفعل  فيماوبخاصة 

خالل من بما في ذلك  ،دة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقاالستجابة للتوصيات الوار 
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استطاعة الحكومات و لتسريع استهالل المشروعات لتعزيز قدرة  وأداة، نهج متماثلة على مستوى الحافظة
 بهدف جعل مشروعات الصندوق تخّلف أثرا  كبيرا  ومستداما . 

 ةيولهذا السبب فإننا نأخذ توصيات استعراض األقران لمهمة التقييم بجدؤمن بالقدرة التحويلية للتقييم، نإننا 
كاملة بغية المحافظة على استقاللية مكتب التقييم المستقل وتعزيز صلته والقيمة المتحققة مقابل المال 

يعمل مكتب  فالمنفق في سياق نموذج العمل الناشئ في الصندوق وهيكليته المالية. وبالتحرك قدما ، سو 
دارة الصندوق معا  ا وفي هذا الصدد  .إلعداد خطة عمل لتنفيذ توصيات استعراض األقران لتقييم المستقل وا 
الستعراض خطة العمل هذه قبل  واضحة، فقد ُمنحت لجنة التقييم والية (وبخاصة بالنسبة للتوصية الثانية)

 عرضها على المجلس التنفيذي.

 لمسائل التنفيذيةل بالنسبة

وما يتعّلق بها من تقييمات للبرامج )المشاورة الخاصة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية  أثبتت
فعاليتها في تعزيز إدارة  ،لمجلسلالدورة الماضية في التي ُأدخل العمل بها  ،(ولالستراتيجيات القطرية
لمت أثناءها من استعراض مّكن مخرج هذه المشاورة والردود الغنية التي استُ وقد  .الوقت وكفاءة مداوالتنا

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفييت واستكمال برامج الفرص االستراتيجية القطرية لكل من الكاميرون 
 نام.

ثيوبيا، صادق المجلس التنفيذي على مقترحات مشروعات لكل من بنغالديش،  وكما وكمبوديا، وأنغوال، وا 
مّما ُيعتبر خطوة هامة  ،ريا، والنيجر والسنغالوالكاميرون، وليبوبوركينا فاسو، موزامبيق، والسودان، و 

 أخرى في إيصال برنامج القروض والمنح المستهدف لفترة التجديد الحادي عشر للموارد.

المراكز شبه اإلقليمية حول التقّدم إلى مدراء  ، تحت بند أصوات من الميدان،كذلك فقد استمعنا أيضا
يات والدروس المستفادة. وكانت هذه الجلسة مفيدة للغاية دبما في ذلك التح ،يةفي تنفيذ الالمركز المحرز 

نني أتطّلع قدما   .المزيد من التحسين ىوتحديد المجاالت التي مازالت بحاجة إل ،لتقدير أين نقف وا 
 ة.مع المجلس بشأن هذه القضية الهامالستمرار الحوار 

 

 لمسائل الماليةبالنسبة ل

 نتفقألن  نتفق جميعا  على أن الصندوق يقف اآلن على مفترق طرق، وبالتالي هناك حاجة لنا جميعا   إننا
 .معا  على أفضل السبل للمضي قدما  

وفي الوقت الذي أتقّدم فيه بالشكر لكم جميعا  على عملكم مع اإلدارة في األشهر الماضية إليجاد حّل 
 تحملأن قضية إطار القدرة على  مجددا  الديون، دعوني أكّرر  تحملطويل األمد لمسألة إطار القدرة على 

نما  بالوصول إلى إجماع في اآلراء حول نمط المؤسسة  أيضا   تتعلقالديون ليست بالقضية المالية فقط، وا 
لمسألة إطار القدرة على تحمل  التطرقفإنه ال يمكن  ،ولهذاالتي نوّد للصندوق أن يكونها في المستقبل. 

من أن تشّكل جزءا  ال يتجّزأ من نهج شامل يهدف إلى  وال بّد لهامعزل عن القضايا األخرى، الديون ب
 ضمان استدامة عملياتنا وزيادة أثرها.
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الديون،  تحملبموجب إطار القدرة على على المنح وبشأن إنشاء آلية مسبقة التمويل للمصادقات الجديدة 
واستراتيجية للرفع  ،أدنى لتجديدات الموارد حدوتبّني سياسة لكفاية رأس المال، ومفهوم لهدف أساسي أو 

ال يتجزأ من حزمة كاملة متكاملة تهدف إلى اإلبقاء على استدامة  ا  األمور جميعها جزء هذه لتشكّ المالي، 
مع تفادي االنزالق بعيدا  عن واليته  ،يةقاعدته الرأسمال الصندوق على المدى الطويل، وتجّنب تآكل

 األساسية.

بشأن هذه  المستمر حاسما  للوصول إلى إجماع في اآلراء حول سبيل المضي قدما   وسيكون انخراطكم
 المسائل الهامة.

 قضايا التسييربالنسبة ل

الصندوق، صادق المجلس التنفيذي على إنشاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد 
 للتصويت. بالمقترح الخاص بإيجاد نظام آلي وأحاط علما  

 المرحلية لتقاريربالنسبة ل

لتطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمحاربة التحّرش بشأن افيما يتعّلق بالتقرير المرحلي عن نهج الصندوق 
. وسوف ردودكم ونصائحكم الجنسي، واالستغالل واالنتهاك الجنسيين واالستجابة لهما، فإنني أقّدر بجدّ 

الصندوق أو في  سواء  في مقر واقعةفي تصعيد الجهود الرامية لجعل عدم التسامح إطالقا  حقيقة  نستمر
 .2020في بداية عام لهذا الموضوع  الميدان. وكجزء من هذه الجهود، فإننا سنجري مسحا  معمقا  

 ىمسائل أخر 

نظر المجلس التنفيذي في المقترح الخاص بالمعلومات التي وفرتها البرازيل، والتي تطلب فيها النظر في 
ومصارف  ،دوله األعضاء فيبإقراض الدوائر الفرعية السياسية  لهتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق للسماح 

قدما  التنمية الوطنية، والمصارف اإلقليمية. وسوف تزّود إدارة الصندوق المجلس التنفيذي بمقترح للمضي 
 .2020نيسان /في دورته في أبريل بهذا الموضوع

 الخاتمة

أوّد أن أعّبر عن شكري العميق لكم جميعا  على هذه الدورة المثمرة من دورات المجلس  ،في الختام
هذه الدورة أداة حاسمة إلرساء األرضية لمناقشاتنا القادمة حول التوجه المستقبلي  لتشكّ التنفيذي. لقد 

ي مشاوراتنا أكتوبر/تشرين األول، أو ف 25-24في معتكف المجلس المقّرر عقده يومي  للصندوق، سواء  
السابقة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني. وُيعتبر انخراطكم المستمر، 

 لضمان أن نتمّكن معا  من صياغة التوجه االستراتيجي المستقبلي للصندوق. ا  يودعمكم لنا، أساس

العامة، عالوة على المترجمين وأوّد أيضا أن أعّبر عن خالص شكري إلدارة الصندوق وموظفيه وأمانته 
 الفوريين والمراسلين والتقنيين الذين عملوا بجّد إلنجاح هذه الدورة.

 .التنفيذيمجلس لوبالتالي، فإني أعلن اختتام الدورة السابعة والعشرين بعد المائة ل

  .أوطانكم ىأتمّنى لكم السالمة في رحلتكم إل

 لكم. وشكرا  


