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 والسادة، السيدات السعادة، أصحاب

 .للمجلس التنفيذي للصندوق السادسة الثالثين بعد المائةمرحبا بكم في الدورة 

تعلمون جميعا أن هذا هو آخر اجتماع لي للمجلس وقبل أن نبدأ عملنا الرسمي، اسمحوا لي أن أبدي بعض المالحظات. 

لدعمكم الثابت وروح التعاون لصندوق. ولذا، اسمحوا لي أوال أن أعرب عن تقديري وامتناني ل االتنفيذي بصفتي رئيس

 التي أتاحت لنا، معا، االرتقاء بالصندوق إلى مستوى مختلف في هذه المعركة ضد الجوع ومن أجل التحول الريفي.

، أعلم أن الرئيس المنتخب ألفرو الريو سيحظى بدعمكم وسيستفيد من توجيهاتكم وتعاونكم، كما وتطلعا إلى األمام

 .2017 نيسان/فعلت منذ أبريل

 سيداتي وسادتي،

معا،  بما أننا قمنا بذلك. ولكن السنوات الخمس الماضية في ما قمنا بهتوقع مني أن أغتنم هذه الفرصة الستعراض ي  

. ولذا، اسمحوا لي بدال من ذلك أن أغتنم هذه اللحظة لمشاركة بعض األفكار الشخصية ألن أقوم بذلك داع   يس هناكل

المقبلة الصندوق التجديد الثالث عشر لموارد  ال سيما في مداوالتو، تكون مفيدةمنتهية واليته والتي آمل أن لرئيس 

 جرى تحت قيادة الرئيس المنتخب الريو.فضال عن المناقشات المؤسسية التي ست  

هو الحفاظ عليه عند هذا جميعا على أننا وصلنا بالصندوق إلى آفاق جديدة، فإن التحدي الذي يواجهنا كنا نتفق إذا و

 المستوى، ومواصلة التحسين، ورفع مستوى الصندوق إلى أبعد من ذلك.

أعتقد أن ولوقت. ا رفاهيةالسياق الحالي ال يمنحنا أن يلزم فيها اتخاذ قرارات هيكلية و بلغنا مرحلةأننا  بصدقأعتقد و

طموحنا من ناحية، والتأكد من أن لدينا  حجمالقرار الهيكلي األول الذي يجب اتخاذه هو أن نكون واضحين بشأن 

لتحقيق تلك  خرى، التأكد من أن لدينا الموارد البرامجية والميزانية اإلداريةاألناحية الطموحات معقولة، ومن 

 كبيرمصدر قلق يشكل ال يزال ال سيما في سياق عبء العمل الذي والطموحات. وإال فلنقلل اآلن من طموحنا، 

 للمؤسسة.

كون تس تما إذا كانع، وكانون األول/الميزانية التخاذ قرار نهائي في ديسمبر بشأنسنبدأ بعد ظهر اليوم مناقشة و

. ولكن 2023هذه الخيارات لعام  سنناقشفي المائة، أو صفر في المائة. و 53.في المائة، أو  2.5هناك زيادة بنسبة 

 االختاللحتى ننظر حقا إلى  2023الوقت لعام بعض  فقط بكسنهذا لن يحل المشكلة. وسفدعونا ال نخدع أنفسنا. 

 ومستوى الموارد. نابين طموح القائمالهيكلي 

تحققت خطوة مهمة في سعي الصندوق للحصول على تمويل مبتكر من خالل التصنيف االئتماني واالقتراض من وقد 

الحفاظ والسوق، واألهم من ذلك، القيام بذلك من قتراض االهذا . ويتمثل التحدي التالي في زيادة حجم ةالخاص األسواق

آلية الحصول على الموارد  للمؤسسة. وإذا أردنا زيادة موارد باعتبارها العمود الفقريعلى مواردنا األساسية 

عن البلدان المنخفضة  االبتعاد مخاطر: االنحرافمراعاة مخاطر  نواصليجب أن ف -موارد االقتراض  -المقترضة 

 .من الشريحة الدنيا لدان المتوسطة الدخلالدخل والب

خرى في استخدام موارد االقتراض هذه األناحية المن  يتمثلوفي زيادة االقتراض،  فإن التحدي يكمن ،من ناحيةو

ذلك مع ب والقيامحتى اآلن،  فعلناهأكثر مما المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا منخفضة الدخل والبلدان الللبلدان 

التمويل والمخاطر على ضمان  يالعالمية. وحتى اآلن، عمل زمالؤنا في مجال   حافظتناالحفاظ على جودة مخاطر 

 بالنسبة لي. ال يكفي. ولكن هذا بشكل عام قويبتصنيف  حافظةاحتفاظ ال

توفر ضمانات  سبل ، عنالصندوق التجديد الثالث عشر لمواردفترة ، في سياق أن يبحث أيضا ربما يمكن لبعضكمو

استخدام الموارد المقترضة لصالح  التمكن منلنا بالحفاظ على الجودة العالمية للحافظة، وبالتالي  بما يسمحقروضنا، ل

التجديد الثاني  فترة إطارأكثر مما كان ممكنا في من الشريحة الدنيا الدخل  المتوسطةمنخفضة الدخل والبلدان الالبلدان 

ضغط على الرئيس ل. وعلى الجانب اإليجابي، وليس لالمجالأول تجربة لنا في هذا  وهيوق، عشر لموارد الصند

 تلك األفكار بمزيد من التفصيل. للعمل علىالمنتخب الريو، أعتقد أنه في وضع جيد للغاية 
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من الدخل  المتوسطةمنخفضة الدخل والبلدان الالبلدان جلب المزيد من الموارد إلى الحاجة إلى إلى  أدعو جاهدابينما و

باختصار، إنه من األهمية بمكان وتحمل المزيد من المخاطر. أنا أقول ببساطة،  عليناال أقول إن فإنني ، الشريحة الدنيا

 نظل مدركين للمخاطر المالية. وهذان شيئان مختلفان. وأن، بالمخاطر المستقبلفي مدفوعين  أال نكوننتأكد من أن 

 سيداتي وسادتي،

وتثبت تجربة السنوات  .أن برنامجنا االستثماري في القطاع الخاص هو مبادرة مستدامة طويلة األجللكم أكرر  دعوني

؛ وقد أي مؤسسة مالية أخرى متعددة األطراف اال توجد فيه عملي واعدا االماضية أن الصندوق قد حدد بوضوح قطاع

 تحت، الخاص القطاع عن المسؤولون زمالؤنا قام. وللغاية مرتفع الطلب وأن نعتقد كنا مما أعلى التوقعات أن اكتشفنا

 قمنا التي الستثماراتل المختلفة مخاطرال تحديدمن أجل  للغاية مهني بعمل، Dominik Ziller الرئيس نائب إشراف

 يستغرق دقف. عامين أفق في، المجازي أو الحرفي بالمعنىنتوقع تحقيق مكاسب،  ينبغي أال كن. ولالمجال هذا في بها

، المجال هذا في االستثمار نواصل أن يجب ذلك. ولالنتائج المنشودة إلى للوصولأعوام  خمسة إلى ثالثة من األمر

 .الموارد لتعبئةصعوبات  حاليفي الوقت ال نواجه كنا لو حتى

 حالة رأينا قدف. الخارجية لصدماتمواجهة ا على الصندوق قدرة مسألة إلى أعود أن أود، الخاص القطاع وبخالف

 المتعددة بالبنوك الصندوق نقارن ال نحنو. أوكرانيا في اعنزال عن الناجم التضخم مخاطر ومؤخرا كوفيدجائحة 

، بسرعة سيما الو، االستجابة في مرونة أي لنا يترك ال الموارد تخصيصالصندوق ل نظام إن بل، فحسب األطراف

 إطار في، النظر إلى كمأدعو فإنني، ولذلك. ومكانته الصندوق أهمية األزمات هذه أظهرت وقد. اتزماأل حالة في

 نافذةإنشاء  في، الصندوق لموارد عشر الثالث التجديد موارد تخصيصالصندوق و لموارد عشر الثالث التجديدفترة 

 .أكبر بسرعة الخارجية للصدمات االستجابة تتيح خاصة

 .المؤسسةهذه  حوكمة أتناول أن لي اسمحوا، وفي الختام

 ثمانيقبل  أخرى مرة الحدث هذا مثل يتكرر أن المحتمل غير من أنه من الرغم لىعف. االنتخاباتفيما يتعلق ب، أوال

 مما أقرب وقت في الترشيحاتعن  إلعالنل، الشفافية ألغراض، الالزمة التدابير نتخذ أن بمكان األهمية فمن، سنوات

 .عليه كانت

 ترشيحي قدّم  ندما. وعاإلعالن عنها يتم حتى الطلبات لتقديم النهائي الموعد انتظار الضروري من ليس، رأيي فيو

 أن أيضا أقترح أن أود، بذلك لقيام. ولساعة 48 أو 24 غضون في هعن عالناإل ينبغي، االنتخابات لجنة عليه وتصدق

 .لترجمتها أسابيع ثالثة قضاء إلى األمانة تضطر ال حتى للصندوق األربع الرسمية باللغات إلزاميا الطلبات تقديم يكون

 البلدان في مواردها ثلثي من يقرب ما تستثمر مؤسسة غريبا لي أال تقوم يبدو، أيضا الحوكمة بموضوع يتعلق فيماو

 هو مفيد لتلك البلدان ماويقرر  جلسهذا المفينعقد . التنفيذي مجلسبتخصيص مقعد لتلك البلدان في ال الدخل منخفضةال

 طرح من الصعوبات هذه تمنعنا أن ينبغي ال ولكن، الصعوبات بعض أتفهم أنني أعتقدو. المداوالت في امشاركته دون

 .التنفيذي مجلسال طاولة على الموضوع هذا

 .استماعكم على أشكركم

 .الريو ألفرو المنتخب للرئيس اآلن الكلمة أعطيو


