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 بيان ختامي

 ،المندوبون والزمالء الموقرون

 شكركمأن أغتنم هذه الفرصة أل أود، نهايتهاعلى تشارف  ن بعد المائة للمجلس التنفيذيوالحادية والثالث والدورةاآلن 

بناءة على مدار األيام الثالثة الماضية. والصريحة وعلى المناقشات المن مشاركة نشطة على ما عهدناه منكم  اجميع

وأشعر بكثير من بأن قوة هذا المجلس تكمن في قدرته على إيجاد الحلول عندما تمس الحاجة إليها  ادوم إنني أقر

 ألنكم تقدمون هذا التوجيه. االمتنان

وأود أن أعرب عن تقديري العترافكم القوي بسجل الصندوق وإسهامه في بناء قدرة صغار المنتجين على الصمود. 

نسترشد به في مسيرتنا  ادور الصندوق في الزخم العالمي للعمل المناخي ستكون نبراس بشأناالستراتيجية إن مشورتكم 

اإلدارة على المتابعة مع الدول األعضاء لتعظيم فرص الشراكة ومواصلة تنفيذ برنامج  ص. وستحراونحن نمضي قدم

 وما بعده. 2021طموح للتمويل المناخي في عام 

ر باختيار المجلس التنفيذي للمدير الجديد لمكتب التقييم المستقل في الصندوق، السيدة  اسمحوا لي أيضاو أن أُذك ِّ

Véronique Salze-Lozac'h ، 2021الجزء األول من عام  خاللالتي من المتوقع أن تتولى مهام منصبها. 

والمناخي، نُرحب باستعراض التحديث المقترح، وستأخذ اإلدارة إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي ب وفيما يتعلق

توفير القدرة الكافية الداعية إلى مواصلة تحسين الوثيقة واتخاذ خطوات نحو تلبية دعوتكم لفي االعتبار التوصيات 

 لتنفيذها. 

إن موافقتكم على سياسة السيولة الجديدة وإطار االقتراض المتكامل تُفسح المجال أمام اإلدارة لتعبئة موارد إضافية 

م اإلدارة تقارير منتظمة إلى وضمان األخذ بنظام حصيف في اإلدارة المالية . وحسب ما توصي به السياسة، ستُقد ِّ

 قتضاء. المجلس حسب اال

الستعراض  وأعرب عن امتناني أيضا  أشكركم على موافقتكم على تعديالت الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية. 

، معاييرهو المقدم من الصندوق اتفاقية إنشاء الصندوق، وسياسات التمويلتعديالت بمشروع القرار المتعلق  وإقرار

أثناء  اوشفوي اتمن خالل التصويب بصيغته المعدلةواللوائح المالية، ومشروع قرار سلطة االقتراض من السوق، كل 

ضمانات كافية لإلدارة الدورة. وفي ضوء التغييرات التي شهدها الصندوق وال يزال يمر بها، ستكفل هذه التعديالت 

 .لموارد الصندوقالستراتيجية للتجديد الثاني عشر تحقيق األهداف الالممارسات القائمة وكذلك  تطبيقل

 .اعتزازنا بهاالمسائل التي ُطرحت أثناء النقاش، أود أن أكرر تقديرنا الكبير لثقتكم ونؤكد ب وفيما يتصل

ر توجيهكم بشأن برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج  ، 2021العادية والرأسمالية لعام  والميزانيتانونحن نقد ِّ

تحوط بما أبديتموه من  ارنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته. وأرحب أيضوب

من التفاصيل بشأن مجاالت اإلنفاق. وتلتزم اإلدارة  اوطلبكم مزيدلترحيل األموال، في المائة  10 نسبة بشأن استخدام

وتؤكد للمجلس أننا ، 2021بتوفير التفاصيل في دورة المجلس التي ستعقد في أبريل/نيسان أو سبتمبر/أيلول من عام 

 في المائة. 3سنعود إلى استخدام النسبة المحددة لترحيل األموال، وهي 

فاظ على ميزانية قائمة على نمو حقيقي صفري بسبب التغييرات المؤسسية في ضوء تحديات الحو، من قبل وكما أشرنا

إجراء نقاش واسع حول عملية ميزانية الصندوق أثناء معتكف المجلس التنفيذي في عام سيكون من المفيد الجارية، 

2021. 

ر مشاركتكم ودعمكم المستمرين الموظفينوفيما يتعلق بخطة  في تنفيذها. وسنتمكَّن بفضل  والعمليات والتكنولوجيا، نُقد ِّ

من تكثيف عملية تعزيز اإلصالحات  2021مليون دوالر أمريكي في عام  4.156السحب اإلضافي لمبلغ الموافقة على 

لنا في بناء قوة عمل متنوعة وتفي بالغرض الذي تنشده عمليات الصندوق، وال  حاسمةالمؤسسية. وستظل توجيهاتكم 
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. وستحرص اإلدارة على إطالع الدول األعضاء 2021المقبلة لعملية الالمركزية في عام سيما ونحن ننف ِّذ المرحلة 

 طوال السنة. آخر المستجدات بشأن ما يتحقق من تقدم على 

ر اإلدارة أنها أطلعتكم على التصنيفات عملية حصول الصندوق على تصنيف ائتماني بالتشاور معكم، ويسُ  لقد أجرينا

 الناجحة التي منحتنا إياها مؤسسة فيتش للتصنيف االئتماني ومؤسسة ستاندارد آند بورز. 

مليون دوالر أمريكي. وكما لوحظ فإننا  934أشكر لكم موافقتكم على الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بما يصل إلى 

القادمة للموارد المتاحة لعقد االلتزامات في المستويات  اكبير اقتراض المتكامل تحسننتوقع بعد الموافقة على إطار اال

 والموارد المخصصة للعمليات.

إلى موافقة المجلس على أولى عمليات الصندوق غير السيادية. وسنتمكَّن بفضل ذلك من تعبئة  اوتجدر اإلشارة أيض

ف للسكان الريفيين. وبينما نواصل تنمية قدراتنا وذخيرة مشاريعنا القطاع الخاص إلتاحة مزيد من الفرص وتهيئة وظائ

أن يفضي هذا النموذج في الفترة المتبقية من التجديد الحادي عشر لمواردنا وأثناء فترة التجديد الثاني عشر، نتوقع 

 التحويلي إلى تعميق أثرنا على الحد من الفقر المدقع والجوع.

قته على مختلف مقترحات االستثمار. وتثبت قدرتنا على العمل في البلدان س على موافعن تقديرنا للمجل اونُعرب أيض

التي تعاني من أوضاع هشة، مثل اليمن، وتوجيه التمويل اإلنمائي إلى المناطق التي تواجه تحديات، مثل منطقة 

. إلينا االريفيين األشد احتياج الساحل، ما لدى الصندوق من إمكانات لدعم المجتمعات المحلية األكثر هشاشة والفقراء

األعضاء على آخر المستجدات بشأن االعتبارات االستراتيجية واعتبارات التنفيذ األخرى في الوقت الذي  وسنطلع

 نتعلم فيه من هذه التجارب.

مرة أخرى في اجتماع هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.  اوسيلتقي كثيرون منا غد

تمويل التجديد الثاني عشر ويحدوني أمل صادق بأننا سنتمكَّن بحلول نهاية هذا األسبوع من بلورة فهم قوي لسيناريو 

دة. و اانطالق 2021للموارد كي نبدأ عام  ى دعمكم القوي لمنظمتكم من خالل إل اتطلع أيضأمن أرضية قوية وموحَّ

 . تعهداتكم

التي ستتقاعد  Margarita Astralagaإلى السيدة في هذه المرحلة المفصلية أن اغتنم الفرصة ألتوجه بالشكر وأود 

في نهاية ديسمبر/كانون األول بعد خمس سنوات ونصف السنة أمضتها بنشاط في خدمة الصندوق. وقد انضمت إلى 

وظلت تتصدَّر جهود الصندوق  والتمايز بين الجنسين واإلدماج االجتماعي، لُشعبة البيئة والمناخ الصندوق كمديرة

ر  لدمج مواضيع التعميم في عملياته. ومن المؤكد أنها أسهمت في زيادة تطوير جدول أعمال المناخ في الصندوق. ونُقد ِّ

 لها ما ساهمت به ونتمنى لها كل النجاح في مساعيها المقبلة. 

على لمنظمتنا قدرة القوية الكانوا خير برهان على لقد وتفانيهم. وأود أن أشكر موظفي الصندوق على عملهم الدؤوب 

 العطاء. استمرارنا فيمن خالل ضمان  19-جائحة كوفيدعلينا التي فرضتها  ةالعصيب هذه األوقاتالصمود في 

مين المقبلين في اجتماعات هيئة المشاورات الخاصة لمن لن ينضموا إلينا خالل اليو ىواغتنم هذه الفرصة ألتمن

تطلع إلى رؤيتكم في السنة أو، أن نحافظ على سالمتنا ابنهاية العام. ولنتذكر دوم احتفاالت سعيدةبالتجديد الثاني عشر، 

 الجديدة. 

 . والعافيةبالصحة تمنياتي لكم و

 لكم. اشكر


