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 الختاميالبيان 

 ،سادتيوسيداتي 

 األيام الثالثة الماضيةخالل  نشطاطكم الرعلى انخ جميعا  أنتهز هذه الفرصة ألشكركم أن أود و ،مداوالتنا لقد انتهت

 كالعادة. وعلى مناقشاتكم الصريحة والبناءة

بالغة بنود ينا الوقت بشكل مثمر نتداول بشأن قد أمض ناأنعلى  توافقوننكم أب أعتقد إال أنني مكثفة،الدورة لقد كانت 

 .بالنسبة لمستقبل الصندوق ةيهماأل

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

 اقشة استراتيجية مع رئيس الصندوقمن

، والتي استخلصنا منها دروسا نسترشد بها في دورة مثيرة لالهتمامأشكركم على هذه المبادرة وعلى مناقشاتكم ال

المجلس القادمة. ولقد كانت تدخالتكم غنية جدا ووفرت مؤشرات ستساعد على تشكيل الخطوة التالية لدراسة الموارد 

البشرية. وفي حين أننا سنتناول بعض القضايا خالل المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، غير 

واآلثار المترتبة  ديون البلدانضغوط ظهور صدى لعودة تمثل نهج الصندوق العمودي، الذي ي –ننا نعي بأن بعضها أ

عليها، والحاجة لتخفيف الضغط عن المساعدة اإلنمائية الرسمية، وإقامة المزيد من الشراكات، ومركز الصندوق في 

 لنظر بعد المشاورات بوقت طويلقد يكون ما يزال قيد ا –الهيكلية اإلنمائية العالمية 

 بالنسبة للقضايا المؤسسية

 انيةزالمي

من أجل التوصل إلى أفضل نتيجة من  –مع بعضكم البعض ومع اإلدارة  –دعوني أشكركم على انخراطكم المستمر 

 كز للقيام بمهمتهمناقشاتنا الصعبة جدا بشأن الميزانية. وأنا أعتقد بأن التزامنا بضمان أن يكون الصندوق في أفضل مر

كان أمرا أساسيا. وبموافقتكم على تقديم الميزانية إلى الدورة الثالثة واألربعين لمجلس المحافظين، قمتم بدعم عدد من 

لبرنامج القروض والمنح، وتحسين جودة  المستهدف لتنفيذذا أولوية ل تمويالاالعتبارات الهامة التي ستضمن 

، االستثمار الموجه للقدراتحات الطموحة التي شرع الصندوق فيها. وفيما يتعلق بالمشروعات، ودعم مسار اإلصال

مليون دوالر أمريكي. وأود أن أؤكد على التزامنا  12يسرنا أننا اتفقنا على ميزانية احتياطية مخصصة بما يصل إلى 

ة أبريل/نيسان للمجلس في بتقديم خطة تنفيذ مفصلة على مدى عامين على وجه السرعة لموافقتكم عليها خالل دور

. وخالل الدورة، تقاسمنا خططنا معكم واستمعنا إلى شرطكم الواضح بأننا يجب أن نفصل التكاليف المتكررة 2020عام 

. وسوف توفر خطة العمل وصفا مفصال لكيفية القيام بذلك، وسيتم التماس االستثمار الموجه للقدراتعن أنشطة 

والتأكد من أننا نركز على تلك اإلجراءات التي  تحديد اإلجراءات حسب السنةا سنقوم بنتوجيهاتكم وفقا لذلك. كما أن

 ؛ والتي قد تشمل توسيع نطاق إعادة هندسة عملية العمل، ومبادرة تحسين مهارات الموظفين.2020ستنفذ في عام 

 السياسات واالستراتيجيات

محل تقدير كبير، ونحن سنأخذ  تصاالت من أجل التنميةاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالإن موافقتكم على 

وسوف نتأكد من أن االستراتيجية تساهم بطريقة تآزرية في تحسين سبل عيش  بعين االعتبار. الغنية كممدخالت

 المزارعين.

مينة األربعة، وفرتم تغذية راجعة ث هج التحولية لمواضيع التعميمتنفيذ الن  ل المتكامل طاروفي استعراضكم لإل

سنستخدمها لتحسين الوثيقة وعملنا. وكما تمت اإلشارة إليه، سيتم تقديم معلومات محدثة عن وضع التنفيذ والمبادئ 

 .2020التوجيهية التشغيلية ذات الصلة في الدورة الحادية والثالثين بعد المائة في ديسمبر/كانون األول 
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على  األنشطة االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق الريفيةبشأن  ثاقبةالنظرات وبالمثل، سوف تساعدنا ال

 زيادة تحسين عملنا مع هذه المجموعة في عملياتنا.

أشكركم على العمل الذي تم إنجازه على مدى العام الماضي للمضي قدما بشأن قضايا إدارة المخاطر. وفي استعراضكم 

مثل هيكل التسيير، والمخاطر التي تشكلها مساهمات تجديد الموارد  ةإلى المجاالت الرئيسي متطرقتلإلطار واللوحة، 

المستلمة مقابل ما تم التعهد به. ونحن واعون لبعد التسيير ونعتزم إلقاء نظرة شمولية على هذا عندما يستكمل الخبراء 

االستثمار الموجه  . وسوف نخصص عندئذ موارد من الميزانية العادية ومن2020االستشاريون عملهم في أوائل عام 

لدعم العملية. والمخاطر التي تشكلها مساهمات تجديد الموارد المستلمة بالمقارنة مع  حيثما كان ذلك مناسباللقدرات 

 .نظرالعادة إلتحتاج ما هو متوقع من التعهدات هي قضية رئيسية س

 ذات الصلة بالتقييم المسائل

بعة بعد المائة الضوء على بعض النقاط الرئيسية وأشار إلى العمل سلط تقرير رئيس لجنة التقييم عن دورتها السا

ستعراض المشترك الذي يقوم به مكتب التقييم المستقل في الصندوق واإلدارة لمعالجة توصيات خطة العمل لمتابعة ا

 .لصندوقوظيفة التقييم في ا، مما يظهر التزام الطرفين بتعزيز وظيفة التقييم في الصندوقالخارجي لاألقران 

 بالنسبة للمسائل التشغيلية

إطار التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة حول المسائل شكرا لكم على المناقشة التي أدت إلى الموافقة على 

في العمليات القطرية التي يدعمها الصندوق من  والمساءلة ،والتسيير ،الشفافيةوالتزامنا المشترك بتحسين  .التشغيلية

 خالل المشاركة الهادفة ألصحاب المصلحة في صياغة وتنفيذ المشروعات، واضح.

ما زالت المشاورات بشأن برامج الفرص االستراتيجية القطرية، وتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات 

ن حيث تعزيز إدارة الوقت وكفاءة مداوالتنا. وقد ساهمت تغذيتكم الصلة تحقق فوائد لكل من المجلس واإلدارة م

الراجعة المسهبة خالل المشاورات في استعراض ووضع اللمسات األخيرة على برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

كينيا التي لجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وغانا، وليبريا، وليسوتو، وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ل

 تم النظر فيها خالل هذه الدورة.

وبالمثل، أتاحت المشاورات بشأن المشروعات إجراء مناقشة متعمقة بشأن عمليات الصندوق، ووفرت الوقت في 

خالل دورات المجلس. وموافقة المجلس  ما زلنا بحاجة للعمل على هدف توفير الوقتجدول أعمال المجلس. ولكن 

مشروعات ألقاليم آسيا والمحيط الهادي، وأفريقيا الشرقية والجنوبية، وأمريكا الالتينية من مقترحات ال 14على 

 المستوىتحقيق  مننا أكثر قربيوالكاريبي، والشرق األدنى، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأفريقيا الغربية والوسطى 

 لموارد الصندوق. المحدد لبرنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر المستهدف العالي

 بالنسبة للمسائل المالية

مليون دوالر كندي )معينة بالدوالرات  150بقيمة قرض بموجب إطار االقتراض السيادي أشكر كندا على تقديم 

، التي تركز على المناخاألمريكية( بشروط مواتية جدا لدعم عمليات الصندوق، وال سيما في مجاالت األنشطة 

لتعزيز مهمة الصندوق. كما أشكر المجلس على الموافقة  قضايا التمايز بين الجنسينب ة فيما يتعلقيالتحولوالمشروعات 

الخارجية والتجارة الشؤون وزارة على دخول إدارة الصندوق في ترتيب غير ملزم قانونيا من أجل القرض مع 

تحقيق المستوى المستهدف لبرنامج رهنا بمصادقة البرلمان. ومع هذا القرض، نقترب أكثر من  ،والتنمية الكندية

 القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

يورو، وأتطلع إلى  600 000كما أشكر إسبانيا على تسديد مبلغ تعهدها للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق البالغ 

 استمرار انخراطها مع الصندوق.

راتيجية رئيسية تعتبر أساسية لتعزيز الهيكلية المالية للصندوق ونحن نقترب بنود است حاسما في دفعلقد كان المجلس 

التصنيف من المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وما إطار القدرة على تحمل الديون، وعملية 
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مة المالية للصندوق وتعظيم لضمان االستدا يعزز بعضها بعضاإال ركائز أساسية و ،، وإطار كفاية رأس المالاالئتماني

 أثره.

نحو حل طويل األجل يمكن أن يحافظ على تركيز  معلم رئيسيوالموافقة على إطار القدرة على تحمل الديون هي 

تقويض استدامتنا المالية.  دون الضوء األحمر ذاتالدخل الصندوق على البلدان المنخفضة الدخل، والبلدان المنخفضة 

رات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سوف نضع عدة مجموعات من من المشاو ونحن نقترب

السيناريوهات التي تأخذ بعين االعتبار كال من المضامين المالية واألثر على مخصصات نظام تخصيص الموارد 

عن األثر األرقام،  ، بصرف النظر عنال نغفلعلى أساس األداء، لكي تنظروا فيها. وفي هذه العملية، سيكون أساسيا أ

 اإلنمائي الذي نسعى لتحقيقه.

. وهذه نفس القدر من األهميةوقد كان لقراركم بالسماح للصندوق بالسعي من أجل عملية تصنيف ائتماني رسمي 

أكثر فعالية من خطوة كبيرة في إعداد المؤسسة الستراتيجية تمويل أكثر تنوعا وكفاءة تسمح لها بتعبئة موارد بشكل 

مهمة سالمة الخاصة، مع الحفاظ على  توظيف األموالمن الجهات المقرضة السيادية، ومن خالل  تكلفةحيث ال

هذه العملية الهامة خالل  التوقيت األنسب لبدءالصندوق. وبفضل موافقتكم، ستتمكن اإلدارة من البدء بالتفاوض وتقييم 

كم بأن قرار البدء بالعملية الكاملة سيكون مشتركا مع المجلس التنفيذي. وسوف توفر نئطم. ودعوني أ2020عام 

التقييم الرسمي، والتي قد تكون  وتقدم المشورة بشأن نتيجةاإلدارة تغذية راجعة ومعلومات محدثة منتظمة عن العملية، 

 رية التامة للعملية.الحاجة لضمان الس اأذهانن يبقاء فاإلمع . وسيتم ذلك 2020متاحة خالل عام 

وسياسة كفاية رأس المال هي ركيزة أخرى من ركائز إصالح اإلدارة والهيكلية المالية للصندوق. ومن خالل تمكين 

الصندوق من االنتقال من نهج إدارة السيولة إلى نهج إدارة رأس المال والسيولة، سيصبح هذا اإلطار أداة رئيسية 

تدامة الصندوق، وإدارة المخاطر، ونمو برنامج القروض والمنح، باإلضافة إلى احتمال إلدارة المخاطر المالية لدعم اس

 .استراتيجية الصندوق لالنخراط مع القطاع الخاصإدخال أدوات مالية جديدة في سياق 

مة ودعوني أوضح بأن جميع هذه العناصر مترابطة بقوة، وأن توجيهكم المستمر سيكون عامال رئيسيا في األشهر القاد

 لزيادة تعزيز النموذج المالي للصندوق استعدادا للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

 التسيير بالنسبة لمسائل

. ونتطلع الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقالمشاورات  هيئةعضوية تركيبة أشكركم أيضا على توفير 

 اللمسات األخيرة على العملية.قدما إلى استالم تفاصيل إضافية من القوائم لوضع 

 وبالنسبة للمقترح المتعلق بنظام التصويت اآللي في الصندوق، سوف تمضي اإلدارة قدما به وفقا للتحديث المقدم.

 بالنسبة للتقارير المرحلية

أعمال نهج الصندوق للتطرق الستراتيجية األمم المتحدة لمنع نثّمن تغذيتكم الراجعة حول التقرير المرحلي بشأن 

عدم . وسوف نواصل جهودنا لضمان ثقافة التحرش الجنسي، واالستغالل الجنسي، واالعتداء الجنسي والتصدي لها

 بهذا الشأن في المنظمة. التسامح إطالقا

وفيما يتعلق بالتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، استعرضتم التقرير المرحلي بشأن التعاون واالنخراط 

، ووافقتم على التوصيات التي ق دّمت للمجلس، والتي تلتمس االتساق مع منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةإصالح في 

لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج  األجهزة الرئاسيةالقرارات المماثلة التي اتخذت أخيرا من قبل 

 األغذية العالمي.

 مسائل أخرى

والتوقيع على تمديد  الئتالف الدولي المعني باألراضيرار استضافة الصندوق لألمانة العامة لوافق المجلس على استم

 .2030االتفاقية حتى عام 
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 وداع المغادرين

وأود أن  ها في روما.لمنصب ،Boldoriniسعادة السيدة ممثلة األرجنتين في المجلس التنفيذي، مدة شغل لقد انتهت 

مجموعة العمل المعنية كعضوة في المجلس، ولقيادتها كرئيسة ل الصندوقفي كبيرة مساهمتها الل عبر عن تقديريأ

في  Boldorini للسفيرةالتمنيات . ونتقدم بأخلص مكتب مجلس المحافظين، ولعملها كنائبة لرئيس بإطار االنتقال

 .المستقبلية هامساعيجميع 

صندوق ستغادرنا قبل دورة المجلس القادمة. أود أن أشكر واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لكي أودّع زميلة لنا في ال

Andreina Mauro ،التي كانت ركيزة في األمانة العامة للصندوق لزمن طويل. مديرة خدمات اللغات والمؤتمرات ،

التي تشارك فيها! وأود أن أعبر عن تقديري لها للتفاني وااللتزام اللذين  108، هذه هي دورة المجلس الـ في الواقعو

 أظهرتهما دائما، وأتمنى لها كل التوفيق في المستقبل.

 الخاتمة

حلّت لقد و. هذهدورة المجلس  انخراطكم المستمر خاللشكري على  اسمحوا لي أن أقدم لكم جميعا خالص ،في الختام

هذا، باإلضافة إلى الموافقة نا قد وضع  يلة األمد: إصالح إطار القدرة على تحمل الديون. والدورة أحد التحديات طو

تعديل ومواءمة عملنا لصالح السكان الذين  على طريقعلى عملية التصنيف االئتماني وسياسة كفاية رأس المال، 

هي شهادة على عزمنا حديات العديدة بشأن الميزانية في وسط الت اآلراءفي توافق نخدمهم. وقدرتنا على التوصل إلى 

 عام للصندوق، واإلدارة ممتنة جدا لذلك.ال صالحمن أجل ال معاعلى العمل 

 ،وأمانته العامة، عالوة على المترجمين الفوريين ،وموظفيه ،عن خالص شكري إلدارة الصندوق وأخيرا، أود أن أعبر

 .هذه الدورةبجد إلنجاح جميعا والتقنيين الذين عملوا  ،والمراسلين

أخلص التمنيات في جميع ، أنتهز هذه الفرصة ألقدم لكم جميعا واحتفاالت نهاية العام ابنا من فترة األعيادرومع اقت

 مساعيكم. وألولئك الذين سيسافرون إلى أوطانهم، أتمنى لكم رحلة آمنة.

 رين بعد المائة للمجلس التنفيذي.ة والعشثامناختتام الدورة ال أعلنوبهذا 

 لكم. اوشكر


