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 بيان ختامي

مة طوال األيام األربعة الماضية. ونحن ممتنون جدا لمشاركتكم، أشكر أعضاء المجلس التنفيذي على مساهماتهم القي  

ونقدر الدعم الذي تم اإلعراب عنه بشأن نهج الصندوق إزاء الزراعة الرقمية والدقيقة خالل المناقشة االستراتيجية 

راتيجية نتهاء من إعداد خطة تنفيذ استلالمضي قدما ونحن نذات الصلة. وستساعدنا مساهماتكم والنقاش الثري 

وميسورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية وفي تعزيز الحلول التكنولوجية التي يمكن الوصول إليها 

 .على نطاق صغير لمنتجينلمستدامة الو التكلفة

 المسائل التشغيلية

الصندوق التشغيلية لفيروس  للدعم الذي تم اإلعراب عنه لكل من مرفق تحفيز فقراء الريف والستجابة أننا ممتنونكما 

. واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع الدول األعضاء التي قدمت حتى اآلن الدعم أو التزمت 19-كوفيد

بدعم المرفق. ونحن ال نزال نتطلع إلى تلقي تعبيرات جديدة عن االلتزام، وال سيما ممن لديهم رصيد غير ُمنفق للربع 

ستواصل  19-سيكون ذلك مفيدا جدا في تعزيز الدعم لحزمة التحفيز. وال شك أن جائحة كوفيداألخير من العام، حيث 

تهديدا واضحا لسبل العيش الريفية في  ة األجلتشكيل عملنا في األشهر وحتى السنوات القادمة، وتشكل آثارها طويل

التصويت المقبل بالمراسلة بشأن عملية  االقتصادات األكثر هشاشة. ولهذا السبب، أود أن أدعوكم إلى تقديم الدعم في

. واألهم من ذلك، سيوضح كيف ينفذ الصندوق لتدخالت أخرىالطوارئ في غانا. وسيُمهد هذا التدخل المبتكر الطريق 

في الوقت المناسب بالشراكة مع الدول األعضاء والمجتمعات الريفية وجميع ومعاكسة لالتجاهات الدورية تدخالت 

 مموافقتك علىولذلك أعتمد  -ا إلى أفعال" نترجم أقوالن" الالزمة ألن وسائلالونحن بحاجة إلى أصحاب المصلحة. 

 السريعة.

زراعة لصالح لتأقلم ابرنامج  لحساب أمانةونحن نقدر دعمكم وموافقتكم على التعديالت المقترحة على الصك المنشئ 

غراض برنامج ألالجهات المانحة  التي تقدمها اتلمساهمباستخدام جميع االحيازات الصغيرة. وسيسمح ذلك أصحاب 

 الريفي. الصمود

 المؤسسية القضايا

والعمليات والتكنولوجيا وسأعود إليكم في  موظفينعلى الجانب المؤسسي، ما زلت ملتزما بشدة بتنفيذ خطة ال

ديسمبر/كانون األول بتقرير مرحلي أكثر اكتماال. ونحن ندرك جيدا التحديات المقبلة. وتعتبر هذه المبادرة، في الواقع، 

 وما بعده. 2021أساسية لضمان أن يفي نموذج عمل الصندوق بالغرض في عام 

اسمحوا لي أن أكرر أن هدفنا هو الوصول إلى وعضاء في مناقشة الميزانية. لأل القي مةبالمساهمات  أُقركما أود أن 

إلى  ة التي نقدمهامساعدال، وتحسين جودة 2021هذا العام حتى نتمكن من زيادة اإلنفاق في عام الوفورات لهدف 

فيضات كبيرة في تخ تحقيق. ونهدف إلى تحقيق ذلك أيضا من خالل 19-كوفيدال سيما في مواجهة ولبلدان النامية، ا

بحق  2021ميزانية عام تدعم أن  لضمانفي األشهر القادمة بمعلومات إضافية  مبعض بنود الميزانية. وسنزودك

ذلك أهمية عدم اعتبار  عنه بشأن مما أعربتسمعنا  وهو أنناللصندوق. وهناك شيء مؤكد،  ةاالستراتيجي التوجهات

 ممارسة منتظمة.ك

ومكتب التقييم الصندوق تعميق التعاون بين إدارة لنني مسرور جدا بالخطوات التي اتخذناها على مدار العام إكما 

أنا واثق من أن هذا التعاون سيُترجم إلى و أكبر. أثرتدخالتنا بشكل أفضل وتحقيق  إلرشادلصندوق في االمستقل 

 لك.أفضل. وإنني أتطلع إلى ذ مشروعاتوأفضل بيانات أفضل وتعلم 

وقد أعربتم عن شواغلكم إزاء قضية العنصرية. وأود أن أطمئنكم إلى أنه لن يكون هناك أي تسامح بشأن هذا السلوك، 

إلى جانب االعتداء أو التمييز بأي شكل من األشكال، داخل الصندوق أو من جانب أي من األشخاص الذين نعمل 
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ي نخطط له ذالصندوق وال ائج المسح الذي سيُجرى على نطاقمعهم. وكما ذكرت، سنقوم بإبالغ المجلس التنفيذي بنت

 كجزء من إجراءاتنا المؤسسية لمكافحة خطاب الكراهية.

 المسائل المالية

ممثل فنلندا بوضوح،  أشارللصندوق. ولكن كما  ةالمالي يةلقد ناقشنا بنودا مالية مهمة للغاية تشكل اللبنات األساسية للهيكل

وسيلة لتحقيق غاية. فهي تضع الصندوق في وضع أفضل لخدمة البلدان النامية في  إالفإن هذه اإلصالحات ليست 

ه على أرض الواقع حيثما أثر. وستتيح هذه اإلصالحات للصندوق زيادة يينجهودها للقضاء على الفقر والجوع الريف

 .يكان الفقر الريف

إلطار االقتراض المتكامل في الهدف النهائي ويتمثل ضاء على دعمهم إلطار االقتراض المتكامل. أود أن أشكر األعو

لسماح ببرنامج للقروض واجميع البلدان النامية، المقدم إلى السماح للصندوق بأن يكون أكثر استعدادا لزيادة التمويل 

الصندوق مهمة  ،سياسة مالية أخرى ةوال أي ،طارهذا اإله لن يوجه أنبأطمئنكم اسمحوا لي أن و. أكبر حجما نحوالم  

 .هاعنؤدي إلى االنحراف يأو 

مخاطر الصندوق. ولكن كما أقر األعضاء، من مصلحة  مالمح الكلمة األخيرة بشأنأنتم، المساهمون، وستكون لكم 

 المستفيدين في نهاية المطاف أن يبذل الصندوق قصارى جهده لزيادة التمويل بأمان.

 وأن يبقىالصندوق للوفاء بالتزاماته التي يبذلها جهود ال الحفاظ علىإلى  المنقحة للصندوقتهدف سياسة السيولة و

كما رأيتم وفي المستقبل. للخطر . وال نريد اتخاذ قرارات اليوم تعرض استدامة الصندوق ذات مالءةمؤسسة قوية و

إيجاد التوازن هي المالية للصندوق ليست في خطر. ومسؤوليتنا في التقرير الشامل لكفاية رأس المال، فإن االستدامة 

 الصحيح بين االستدامة المالية للصندوق ومستوى الصرف في هذه الفترة االنتقالية.

بمواصلة الحوار مع األعضاء  ونلتزممنحن و. الوثائقكيفية تحسين هذه  بشأنالبناءة  مأيضا على تعليقاتك منشكركو

 للموافقة عليها. كانون األول/كم في ديسمبرها عليضعرفرص لتوضيح مقترحاتنا قبل  سنسعى إلى إيجادو

ل والسداد المبكر الطوعيعلى  معلى موافقتك مأشكركو من تاريخ  ايصبح اإلطار ساريس. وبهذا إطار السداد المعجَّ

 .على التعديالت القانونيةالهيئات الرئاسية المعنية موافقة 

 التقييم

صحاب ألالشاملة والمستدامة زراعة الدعم الصندوق لالبتكارات من أجل ل المؤسسيللتقييم  ماستعراضكلقد أكد 

نظرا على األهمية المتزايدة لالبتكار. وسنواصل السعي لتحقيق المزيد من االبتكارات في عملنا الحيازات الصغيرة 

 الصندوق. مهمةدورها الحاسم في تنفيذ ل

 مسائل أخرى

األمم المتحدة  منظومةإعادة تنظيم ملتزم بالموضوع المهم إلصالح األمم المتحدة. وأؤكد لكم أن الصندوق  ملقد أثرت

معكم بعض المبادرات الرئيسية التي  وقد تبادلنابنشاط من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  اويشارك فيه ةاإلنمائي

هذه المسألة ونلتزم بضمان ذلك في  عنتقديم تقارير منتظمة  م إلىفيها في هذا الصدد. ونحيط علما بدعوتك ننخرط

 لتحديد وتيرة هذه التقارير. المنسقيندورات المجلس المستقبلية، بالتشاور مع 

 انتهاء الخدمة

 انضموقد ، الذي سيتركنا قريبا. Lisandro Martin السيد قبل الختام، أود أن أشيد بمساهمات زميلنا

، وعمل مؤخرا كمدير إقليمي العمليات والنتائج اتسياس لشعبةكرئيس  2015إلى الصندوق في عام   Lisandroالسيد

 أود أن أشكره على عمله الجاد وتفانيه، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح.و. ية والوسطىلغربألفريقيا ا

أشكر زمالئي في الصندوق وأخيرا، أغتنم هذه الفرصة ألشكركم مرة أخرى بصدق على عالقة العمل القوية بيننا. و

 المشاكلالمجلس، على الرغم من التحديات مثل  اتدورنجاح ضمان لوالمترجمين الفوريين على التزامهم الدؤوب 
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 ذلكآمل حقا أن يكون ومجلس. ل دورة حضورية للأو ننتظر بشغفالتقنية البسيطة التي واجهناها من حين آلخر. و

 ممكنا قريبا جدا.

 .مصحتكسالمتكم وعلى  واحافظف

 


