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 الختامي البيان

على مشاركتكم النشطة وعلى  أود أن أشكركم جميعا  و. إلى النهاية مداوالتنا وصلتبعد أربعة أيام مكثفة ومثمرة، 

 المناقشات البناءة والمفتوحة.

افتراضية على اإلطالق فحسب، بل هي  دورةللمجلس التنفيذي. فهي ليست أول  ةاستثنائي دورةبالتأكيد  ههذ تلقد كان

 عالمية. غذائيةؤدي إلى أزمة يمكن أن ت جائحةلالستجابة ل إجراءاتالتي تضع  أيضا  األولى 

نني اعترف بأ. ومع ذلك، يجب أن مفيدمكثفة، ولكن آمل أن توافقوا على أننا أمضينا وقتنا بشكل  الدورةكانت قد ل

 قاعة االجتماعية لبعض مناقشات تناول القهوة إليجاد حلول عمل أثناءو ة في الممرالمعتاد مداوالتناو محادثاتنا افتقدت

 بعض النقاط البارزة. أسلط الضوء علىواسمحوا لي أن  .ال تنسى دورة بالفعل الصعبة. لقد كانت هذه

 19-تحديث بشأن كوفيد

استغرق النقاش وعلى عمليات الصندوق وفقراء الريف.  آثارهو 19-بتحديث عن وضع كوفيد الدورةبدأنا هذه لقد 

القرارات والالحقة جميع المداوالت  وجهحيث  مثمرا   كان وقتا   غير أنه؛ ا  متوقعما كان أطول م وقتا  حول هذا البند 

 .الدورةخالل هذه التي اتخذت 

 هلرد بسرعة وحزم لدعم الدول األعضاء التي تأثرت بشدة بهذلدعم اإلدارة في تعاونكم ل يخالص تقديرأعرب عن و

 الريف. ، من خالل مرفق تحفيز فقراءجائحةال

مليون دوالر أمريكي من برنامج المنح العادية صريحة ومتوترة  40وفي حين كانت المناقشة التي أدت إلى تخصيص 

نحن ممتنون لتعاونكم وتشغيل مرفق تحفيز فقراء الريف. يمكن عندها نا إلى نقطة توصلأفقد في بعض األحيان، 

ين في تالوكالتين األخروثيق مع الالعمل عن طريق عزمنا على مواصلة دعم دولنا األعضاء، لكم ونؤكد  كمومرونت

 الدولية وشركاء التنمية اآلخرين بطريقة منسقة. الماليةمؤسسات الوكاالت األمم المتحدة وروما، و

دوالر أمريكي من  مليون 25مبلغ  جانبا  لموافقة على تخصيص ل المكرسةوبالمثل، نحن ممتنون للجهود المشتركة 

وستركز هذه المشروعات . القطاع الخاص مشروعاتب المتعلقة 19-كوفيدلستجابة االبرنامج المنح العادية لدعم أنشطة 

على  وتخفيف آثار استمرار األزمة لمنتجين الريفيين على نطاق صغيرل فرص العملل ووالحفاظ على الدخ على

 .من الصدمات المالية وغيرهاية والمناخالصدمات الريفي، بما في ذلك مقاومة  الصمود وستبني قدرة ،مجتمعاتهم

 فيما يتعلق بالمسائل المؤسسية

على  موافقت مالصندوق، يسعدنا أنكات قدر فيوالعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه  خطة الموظفين يخصفيما 

 .الموضوعة جانبا  لميزانية االحتياطية مليون دوالر أمريكي من ا 5.375البالغ  2020 عام جزء

قدرتهم على التكيف؛ وإمكاناتهم والموظفين  اتخطة اإلصالح هذه أكثر أهمية لتعزيز قدر تكون، 19-وفي سياق كوفيد

 .األعمالوضمان تبسيط عمليات  ؛الالمركزية ومواصلة

 أيار/في مايوالمنعقد المجلس التنفيذي  معتكفإلى  الذي يرجع، في هذا الموضوع المستمر ونحن ممتنون النخراطكم

سيتم تكثيف طريقة العمل وفي الوثيقة النهائية.  تعليقاتكمإدماجنا لو ناتواصل ونتقدر ميسعدنا أنكومن العام الماضي. 

 مع المجلس.هذه 

اإلصالحات  م،بدعمكأننا سنحقق،  فيأثق ، ومبالمطبات، ولكننا سنواصل العمل معك وقد يكون الطريق أمامنا مليئا  

المجلس دورتي تحديثات في بتزويدكم بأود أن أكرر التزامنا والضرورية والمكاسب المتوقعة من الكفاءة واإلنتاجية. 

 وبعد ذلك. كانون األول/وديسمبر أيلول/سبتمبرفي التنفيذي 
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نهج الصندوق في التطرق التقرير المرحلي بشأن  علىنقدر دعمكم وتعليقاتكم القيمة  فإننا، كما هو الحال دائما  و

، وخطة العمل الستراتيجية األمم المتحدة لمنع أعمال التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين والتصدي لها

في المنظمة. وكما هو متفق  المطلقبضمان ثقافة عدم التسامح  ونحن ملتزمون بقوة .2021- 2020 للفترةذات الصلة 

لالستغالل تحسين استجابة األمم المتحدة المعني بمع مكتب المنسق الخاص  خطة العمل أيضا   شاطرعليه، سيتم ت

 .واالعتداء الجنسيين

 القطاع الخاص -فيما يتعلق بالمسائل التشغيلية 

مخصص  حساب أمانةلصندوق وإنشاء ة في اعلى الموافقة على إطار عمليات القطاع الخاص غير السيادي كمنشكر إننا

الموارد،  جذبالمخاطر و وتخفيفمع القطاع الخاص كشركاء،  بالعملسيسمح هذا القرار للصندوق والخاص.  للقطاع

 مع الحكومات. أيضا  في الوقت نفسه عمل وال

 القطاع الخاص. جمع األموال منجهود  تيسرأن  من شأنها وسيلة مخصصة للصندوق حساب األمانةوسيتيح 

 يمثل تطبيقا  والذي ، على أول استثمار للقطاع الخاص في تاريخ الصندوق، الدورةوقد وافق المجلس، خالل هذه 

لصندوق لنحن ممتنون لسويسرا لتقديمها منحة لدعم أول استثمار وفي إطار القطاع الخاص.  لآلليات المتوقعة ملموسا  

 .ألعمال الزراعيةي لرأسمالالصندوق ال فيفي حصص الملكية 

 أن نفخر جميعا   وينبغي. موثقتك الشامل مدعمكل أيضا   بلالجاد لتحقيق ذلك،  معملكلقديرنا نعرب فقط عن ت الونود أ

 بالمساهمة في هذه المعالم الهامة في تاريخ مؤسستنا.

 دوالر 1 500 000 بمنحة قدرها مساهمة الصندوق في قمة النظم الغذائية مقترحعلى قد وافق ويسرنا أن المجلس 

 ستضافة القمة.ال تحضيرا  لدعم األنشطة اإلدارية  أمريكي

 لقمة.الفترة المؤدية إلى اعلى التطورات في  طلعكمنو، الشفوية والمكتوبة، موسنقوم بمتابعة تعليقاتك

 فيما يتعلق بالمسائل المالية

ستبقيكم اإلدارة  ونؤكد لكم أن كمتوجيهاتب فإننا نحيط علما  التصنيف االئتماني،  عملية بشأنالتحديث الشفوي فيما يتعلق ب

 .على النحو المتفق عليه آخر المستجداتعلم بعلى 

 القيمة. للتعليقاتنعرب مرة أخرى عن تقديرنا فإننا تقرير كفاية رأس المال،  ما يخصوفي

 مسائل أخرى

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقات الخاصة بالمشاورهيئة تحديث شفوي عن 

ندرك ونحن . قدما   يالمضالمناقشة التي أجريناها بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وطريق  إنني أقدر كثيرا  

التالية الواقع  الوثائقفي  المقدمةالمقترحات  تعكسلضمان أن  تخصيص الوقت أيضا  و أهمية المضي قدما   جميعا  

 المالية ونموذج األعمال.ال سيما من حيث السيناريوهات و، 19-كوفيد ته أزمةفالجديد الذي خل

الثاني تجديد هيئة المشاورات الخاصة بالوكما هو متفق عليه، سنناقش هذا األمر داخل اإلدارة، مع الرئيس الخارجي ل

عليه أعضاء  ليُعلق، وسيتم نشر مقترح على المنصة التفاعلية للدول األعضاء المنسقين، ومع عشر لموارد الصندوق

 .نيسان/هاية أبريلبحلول نهيئة المشاورات 
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 ترك الخدمة

 Paul Wintersالسيد المعرفة إدارة الستراتيجية ودائرة اأن نائب الرئيس المساعد لقد سمع بعضكم  قد يكون، أخيرا  

 وتتيحالواليات المتحدة. ب الصندوق في نهاية الصيف ليتولى منصب أستاذ في جامعة نوتردام في والية إنديانا سيترك

وأن يكون أقرب إلى أبنائه  -وهو شيء كان يتطلع إليه  -العودة إلى األوساط األكاديمية  Paulلسيد هذه الفرصة ل

في تشكيل التوجه االستراتيجي للصندوق في السنوات  محوريا   دورا   Paulوقد أدى السيد وأحفاده في الواليات المتحدة. 

 هالتحليلي وصدق Paulالسيد سنفتقد عقل ولهائلة. مساهمته ا نتيجةالصندوق منظمة أقوى أصبح الخمس الماضية، و

االستفادة  نعتزمبضعة أشهر لالستفادة من حكمته وقيادته وتوجيهاته التي  أمامناال يزال والمهنية.  تهالفكري ونزاه

 مجلس تنفيذي دورةآخر  يه هلمواصلة العمل معه في دوره الجديد. وبما أن هذ ، ونأمل أن نجد سبال  بشكل كامل منها

  تمنى له كل التوفيق.أل، فإنني أغتنم هذه الفرصة ألشكره على عمله الجاد والتزامه، وله

فريقيا وأوروبا أالشرق األدنى وشمال شعبة ، مديرة ة خالدة بوزاروهي السيد ،تقاعدتزميلة كبيرة أخرى  وسنودّع قريبا  

حجر زاوية في هذه المنظمة، حيث دافعت عن العديد من اإلصالحات في  خالدة السيدة صبحتوقد أوآسيا الوسطى. 

أكثر الدول هشاشة في العالم وأشد الناس برفع الوعي ومتنوع للغاية وصعب  إقليم جمعتمكنت من والعقد الماضي. 

 تجلبوالريفية؛  عن دور المرأة. كما دافعت واليمن ةسوريالجمهورية العربية الأماكن مثل في دعمهم والدعوة ل فقرا  

ختلف مفي  الجئيني لجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار الريفاللا مرفقاالبتكارات من خالل برنامج 

ومناصرة  ،يحتذى به للقيادة النسائية نموذجا   خالدة السيدة كانتالعمليات،  بخالفبلدان اإلقليم الذي تشرف عليه. و

 ونتمنى لها كل الخير.. في الصندوق ومرشدة وصديقة للكثيرينقوية 

بأنه  أبلغنا، الذي Alessandro Cascino، السيد الحسابات مراجعةيجب أن نودع ممثل إيطاليا ورئيس لجنة كما 

مساهمته في على  Cascinoإلي في شكر السيد  واانضم ومن فضلكممختلفة في الخزانة اإليطالية.  ا  سيتولى مهام

 .أكثر قوة وتنوعا   ةمالي يةهيكلنحو  نتقدمونحن الذي قدمه التوجيه ومداوالتنا 

أشكر زمالئي و. بنائها معا  قمنا بمرة أخرى بصدق على عالقة العمل القوية التي  م، أغتنم هذه الفرصة ألشكركوأخيرا  

وأنا  .اإلغالق حالةلمجلس في مواجهة التحديات الهائلة في ا دورةنجاح في الصندوق على التزامهم الدؤوب لضمان 

 حق.م بهعملأقدر 

 وأقدم أطيب تمنياتي لجميع أعضاء المجلس والزمالء الذين يحتفلون بشهر رمضان الكريم.

 .صحة جيدةعافية وب بقوافا


