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 جيلبير أنغبو ، السيدرئيس الصندوقل بيان افتتاحيال

 السيدات والسادة، أصحاب السعادة،

 المائة للمجلس التنفيذي للصندوق.مرحبا بكم في هذه الدورة الثالثين بعد 

 اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه ترحيب خاص لممثلينا الجدد:

، مدير العالقات المالية الدولية في وزارة االقتصاد والمالية Gian Paolo Ruggieroبالنسبة إليطاليا: السيد 

 بالجمهورية اإليطالية. كما نرحب به كرئيس للجنة مراجعة الحسابات.

 ، المستشار ونائب الممثل الدائم للسويد لدى الصندوق.Petter Nilssonللسويد: السيد بالنسبة 

 .فريق اإلدارةالذين يكملون  كما يسعدني أن أقدم األعضاء الجدد في اإلدارة العليا للصندوق

التعاون اإلنمائي الدولي  دائرة، من آب/إلى الصندوق كنائب للرئيس في أغسطس Dominik Zillerقد انضم السيد ل

 السيد ، حيث كان يشغل منصب المدير العام. وعملوالتنميةاالقتصادي للتعاون في الوزارة االتحادية األلمانية 

Dominik  2020حتى يوليو/تموز  2017أيضا كمحافظ أللمانيا لدى الصندوق من يونيو/حزيران. 

 عملهاوستبدأ المعرفة. إدارة ة وستراتيجياال لدائرةللرئيس مساعدة نائبة  Meike van Ginnekenتم تعيين السيدة و

لمنظمة  ةتنفيذيال ةرئيسالمنصب  التي كانت تشغل van Ginneken. وتنضم إلينا السيدة تشرين األول/في أكتوبر

واشنطن هذا المنصب، شغلت مناصب قيادية مختلفة في البنك الدولي في شغلها ل. وقبل SNV اهولندفي التنمية 

 العاصمة وفي المكاتب الميدانية.

إلى الصندوق أمس، من الوكالة الفرنسية للتنمية  -مدير الجديد وكبير الموظفين ال - Charles Tellierانضم السيد و

 .والصراعاتالهشاشة واألزمات  دائرةرئيس  شغل منصبفي باريس حيث 

 موظفي، الذي ينضم إلى الصندوق في منصب كبير Alberto Cogliatiكما يسعدني أن أعلن عن تعيين السيد 

منصب كبير  Cogliatiالسيد  شغل. وأيضا أمسعمله بدأ وقد المخاطر ومدير مكتب إدارة المخاطر المؤسسية. 

. كما شغل منصب اإيطاليفي في مديرية العالقات الدولية التابعة إلدارة الخزانة، وزارة االقتصاد والمالية  ينمستشارال

حتى  2017 شباط/من فبراير مراجعة الحساباتممثل إيطاليا في المجلس التنفيذي للصندوق ورئيس لجنة 

 .2019 أيلول/سبتمبر

مديرة شعبة االتصاالت. وقبل لشغل منصب إلى الصندوق في يوليو/تموز  Hélène Papperانضمت السيدة و

مديرة  شغلت منصبألمم المتحدة حيث باالعالمي  التواصلإدارة في  Hélène، عملت السيدة الصندوقانضمامها إلى 

بوغوتا. وهي خبيرة  امقره نكامركز األمم المتحدة لإلعالم لكولومبيا وإكوادور وجمهورية فنزويال البوليفارية و

 وة واالتصاالت.الصراع وما بعد الصراع وقائدة تتمتع بخبرة واسعة في مجال الدبلوماسية والدعمجال ة في استراتيجي

 

 ،أصحاب السعادة

( بأسباب وجودنا هنا وبالنساء واألطفال https://youtu.be/7jAlgiqbltUيذّكرنا الفيديو الذي شاهدناه للتو )

 والرجال الريفيين الذين نخدمهم.

رأس المال االجتماعي لسكان بناء األمن الغذائي، وتحقيق الدخول، وزيادة إن الحاجة إلى بناء القدرة على الصمود، و

للجائحة لالستجابة وذلك اليوم أكبر من أي وقت مضى،  أصبحتمليار نسمة  3.4الريف في العالم البالغ عددهم 

 غير الكافية، والصراع والهشاشة. يةائالغذنظم التغير المناخ، وباإلضافة إلى 

https://youtu.be/7jAlgiqbltU
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مخصصة إلى استجابة من كونها ( 19-)كوفيدمنذ اجتماعنا األخير، تحولت استجابة الصندوق لفيروس كورونا و

واستمرت  Zoomللعمل من خالل تطبيق تكيف الموظفون بسرعة مع الوضع الطبيعي الجديد فقد منهجية. استجابة 

 نقطاعات محدودة.اال وكانتالعمليات بسالسة قدر اإلمكان، 

 األول. شاغلنا، تظل صحة وسالمة موظفينا وزمالئنا المؤسسيوى مستالعلى و

 لثالثينمليون دوالر أمريكي  24في غضون شهرين، وافقنا على حوالي فمن الناحية العملية، تحركنا بسرعة. و

 الناشئة عن جائحة كوفيد. طوارئالمشروعا تستجيب مباشرة لحالة 

 استجابات السياسات.إرشاد للمساعدة في جائحة كوفيد  أثردراسة حول  30 نحوباإلضافة إلى ذلك، أجرينا و

وُخصص جزء كبير . بلدا 30دوالر أمريكي من التمويل المعاد توجيهه في  ماليين 106على  ، حتى اآلن،افقناووقد 

 لشراء البذور واألسمدة وتوزيعها على مزارعي الكفاف. المبلغهذا من 

جائحة كوفيد كيف يمكن أن تتطلب حالة نيسان بشأن /مجلس في أبريلدورة الضة خالل قد أجرينا مناقشة مستفيو

: برنامج استجابة طوارئ ليةعفوالمجلس التنفيذي. ولدينا اآلن حالة الصندوق إجراءات خاصة من كل من إدارة 

لموارد على أساس تمويله من خالل المخصصات القطرية بموجب نظام تخصيص ا من المقررفي غانا، لجائحة كوفيد 

زمني محدود. وسنقدم المزيد من التفاصيل  إطارموافقة سريعة من المجلس التنفيذي في غضون ذلك األداء. ويتطلب 

 .19-جائحة كوفيدعندما نناقش بند جدول األعمال المتعلق ب

نفس الدرجة  تحقيقكنا قادرين حقا على  ما إذا – التي تثير الشواغلمجاالت الأحد  اتيعد اإلشراف على المشروعو

بدأنا االستثمار  غير أننا. جائحة كوفيدفي أوقات ما قبل كان الحال كما  اتمن الفعالية من حيث اإلشراف على المشروع

إشراف ودعم عن  بعثة 59تصميما عن بُعد و 13ننا من إجراء ، مما مكّ جائحة كوفيدعد قبل اإلشراف عن بُ  بعثاتفي 

 .الجائحةذ بداية بُعد من

سبب حاجتنا  بشأن ادرس ا تمثل أيضااالستثمار في هذا المجال. ولكنه زيادةأهمية التوسع و جائحة كوفيد تأظهروقد 

 أقوى عند حدوث األزمة. تنااستجاب يمكن أن تكونالستثمار خالل األوقات العادية، حتى إلى ا

في الوقت الفعلي الوصول تتيح التكنولوجيا الرقمية فاالستثمار. آخر يتطلب المزيد من  الزراعة الدقيقة مجاالوتعتبر 

ال سيما في األوقات التي يتعذر فيها على موظفي ولتنفيذ، في ا يمكن االستناد إليهاإلى معلومات زراعية مخصصة و

وكفاءة من االستفادة بشكل أكثر فعالية على نطاق صغير هي تتيح للمنتجين واإلرشاد الوصول إلى المزارعين. 

 مواردهم الطبيعية والبشرية والمالية.

كما أنها قد حقق نتائج أقوى. يكون أكثر فعالية وكفاءة، وأن يفي أن  نفسه تتسق الزراعة الدقيقة مع طموح الصندوقو

 بيانات مهمة يمكن أن تساعد في توجيه صياغة السياسات واالستثمارات الموجهة في الزراعة. تولد

، إليكم االستماعفرصة مناقشة هذا الموضوع بعمق. ونحن حريصون على  ستتاح لناائق، في غضون بضع دقو

 الصندوق يمضي قدما من حيث الزراعة الدقيقة. ونكيف ترم بشأن وإرشاداتك ملحصول على آرائكوا

 

 أصحاب السعادة،

ملبغا التي تتضمن  ميزانيتنا أيلول/في سبتمبرالمنعقدة مجلس ال دورةالعادة خالل سنناقش على النحو الذي جرت عليه 

 .لكم سبب ذلكاسمحوا لي أن أشرح وفي المائة.  10 نسبتهرحال مستهدفا م

 الموافق عليهاالخطط متطلبات لمرة واحدة لتلبية المتكبدة عددا من النفقات غير المتكررة  2021في عام إننا نتوقع 

وعلى وجه الخصوص، هناك تكاليف محددة لمرة واحدة تتعلق . التنفيذيمجلس الأو الصندوق إدارة من قِبل بالفعل 

الناتجة لحالة لعدة أشهر نظرا استمر لتأخير عد والتنقل الجارية، والتي بدأت ألسباب واضحة ب االنتدابإعادة عملية ب

في  ب إالاالنتداإعادة نتيجة  2020في عام  أن يحدثي توقعنا ذالنفقات الولن يتحقق التحسن في . جائحة كوفيدعن 
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بالطبع ستتأخر المعرفة: إدارة ة وستراتيجياال دائرةعديد من األنشطة في المرتبط ب. وهو نفس الوضع 2021عام 

 .2021إلى عام جائحة كوفيد الناتجة عن حالة لالسرعة المتوقعة نظرا لباألثر التي ال يمكن تنفيذها  اتأنشطة مثل تقييم

ليس فقط المخاطر و -، بعد قضاء العامين الماضيين في تعزيز إدارتنا الشاملة للمخاطر المؤسسية من قبلكما ذكرت و

جديد المكتب البدأنا اآلن في تفعيل نتائج هذا العمل من خالل إنشاء  -المالية ولكن اإلدارة الشاملة للمخاطر المؤسسية 

 .2021وائل عام في أذات الصلة  متطلباتلوتنفيذ االمؤسسية  دارة المخاطرإل

ي ستكون ت، والالجارية للصندوقاالئتماني  تصنيفعملية الهو  -سنعود إليه يوم الخميس  -موضوع آخر مهم وهناك 

كما هو الحال مع أي نشاط تصنيف ائتماني، هناك حد أدنى معين من المعايير وجاهزة بالتأكيد قبل نهاية العام.  انتائجه

 تواضع، ألنهذه المعايير الشمل تالحوكمة ولضمان االستدامة المالية وما إلى ذلك. ومن حيث يجب التمسك بها التي 

عد كل تو. هاتوصيات إلى اإلدارة لتنفيذ في نهاية عملية التصنيف االئتمانييمكن أن تقدم االئتماني وكاالت التصنيف 

ستخدم وأنا افي المائة.  10البالغ المرحل  المبلغ بهدفتغطيتها  ستتمالنفقات غير المتكررة التي هذه األنشطة جزءا من 

 أمر مسلم به.على أنه ال نأخذ الموافقة " ألننا هدفكلمة "

كما سنناقش إطار االقتراض المتكامل. وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين أن تجديد الموارد سيظل دائما محوريا في 

 المزيد.بالصندوق  يقومبذل المزيد، لكي إلى أن نتمويل الصندوق وعملياته، فإن هناك حاجة واضحة وملحة 

الدول األعضاء  التي تدعمهااقتراضنا السيادي الحالي من الدول األعضاء أو المؤسسات  أن نستكملتتمثل خطتنا في و

 مهمتنا وأولوياتنا وقيمنا. تتوافق أنشطتها مع التي القطاع الخاص اتمؤسسمن باالقتراض من مستثمرين 

إلى المقرضين  بحاجة إلى أن نشيرلكننا ونية للشروع في االقتراض من السوق غدا،  ةلدينا أيكون واضحا: ليس وسأ

، بأن الصندوق KfWالمحتملين، بما في ذلك المقرضون الحاليون مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية األلماني 

 ولديه تصنيف ائتماني رسمي. متينأساس مالي يتمتع ب

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق و التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقمن نسخ دث سنناقش أيضا أحو

: فهي تكشف عن بعض النتائج اإليجابية، بما وتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

كانت ، و2019في عام  مليون من فقراء الريف 132 دعمها الصندوق وصلت إلى نحويأن المشروعات التي في ذلك 

ال سيما في مجال التكيف و، اجيد روعاتالمش أداء يعتبر. وبشكل عام، قوية جدا عند التصميم لمشروعاتا تصنيفات

 مع تغير المناخ.

إلى أنه ال تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود في مجاالت  شيرت التقاريرأيضا أن جيدا خرى، أدرك األناحية المن و

 .ةأداء الحكوممجال مثل االستدامة والكفاءة، وفي 

أفضل الممارسات التزم مكتب التقييم المستقل وإدارة الصندوق بالتعلم من هذه النتيجة واالستجابة لها وضمان اتباع و

 .في المستقبل التقارير الواردة في

بند جدول أعمالنا الدائم بشأن نهج الصندوق لمنع التحرش الجنسي واالستغالل  أيضا معلومات عنوسنُقدم لكم 

 .الجنسيين واالعتداء

إساءة أو عنصرية أو تمييز؛ ليس على  ةاسمحوا لي هنا أن أعلن بوضوح أنه لن يتم التسامح في الصندوق مع أيو

ليس مع األشخاص الذين نعمل معهم؛ واقة أو أي شكل آخر؛ الجنس أو العمر أو العرق أو الدين أو اإلعنوع أساس 

 وليس داخل المنظمة التي أتشرف بقيادتها.

على مستوى الصندوق  ء. وفي األشهر القادمة، سنجري استقصالكراهيةمناهض لبشأن خطاب لقد وضعنا خطة عمل 

 .االستقصاءشمل أسئلة محددة عن العنصرية. وسنقوم بإبالغ المجلس التنفيذي بنتائج هذا ي
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 زمالئي االعزاء،

 سكان الريف في العالم.يتعرض لها هناك تهديدات أكبر  فإنعلى هذا العام،  تطغ 19-جائحة كوفيدعلى الرغم من أن 

قد تكون قد ي أن أكثر من نصف محيطات العالم ربما األسبوع الماض Nature ذكرت مجلةفقد أهمها تغير المناخ. و

مواسم الالبشرية، وأن  األنشطةتأثرت بالفعل بتغير المناخ. ويظهر تقرير آخر أن توافر المياه آخذ في االنخفاض بسبب 

أفاد العلماء أيضا والهجرة المناخية الكبرى قد بدأت بالفعل. تشير إلى أن أصبحت أكثر تطرفا. وهناك مؤشرات  الجافة

على مدار الستة آالف عام  ارتفعتأن درجات الحرارة يمكن أن ترتفع على مدى الخمسين عاما القادمة أكثر مما ب

 الماضية.

والفقراء على نطاق صغير البرنامج المنتجين  سيزودالريفي. و الصمودطلق فيه برنامج هذا هو السياق الذي نُ و

 في مواجهة تغير المناخ. قدرة على الصمودالالزمة ليصبحوا أكثر  المعدمين ومجتمعاتهم بالموارد

عد الصحي، إذا فشلت . ولكن باإلضافة إلى البُ من جائحة كوفيدنحن جميعا عرضة ألمراض جديدة. وقد أدركنا ذلك و

 .لتغذيةعدم كفاية اعرضة ل كلناالغذائية، سنكون  نظمنا

ليس في االستجابة اإلنسانية  - يتعين أن يؤديهدور واضح ومهم  لصندوقعلى امن الواضح جدا، في كل ذلك، أن و

 ولكن في زرع بذور القدرة على الصمود، لمنع حاالت الطوارئ في المستقبل. -ألننا لسنا وكالة إنسانية 

 شكرا لكم. طوال دورة المجلس. تطلع إلى مناقشات مثمرةوأ

 

 

 

 

 

 


