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 ،المندوبون والزمالء الموقرون

لمجلسنا التنفيذي، أود أن أشكركم على المناقشات الثرية، وعلى التفاني  ن بعد المائةوالثالثي السابعةإذ نختتم الدورة 

 الذي أبديتموه لمهمة الصندوق وواليته.

 ةسياس. وأرحب بالموافقة على الصندوق ر على عملياتمواضيع مهمة سيكون لها أث، هذه الدورةخالل وناقشنا، 

منظور  إدماجالبيانات، واستراتيجية  حوكمةسياسة الصندوق بشأن مع الشعوب األصلية و الصندوق بشأن االنخراط

 القطاع الخاص. الصندوق لالنخراط مع، فضال عن الدعم المقدم الستعراض منتصف المدة الستراتيجية اإلعاقة

لتحويل النظم الريفية  يلمناختمويل االكيفية االستفادة من الفرص التي يوفرها  بشأنأود أن أشكركم على توجيهاتكم و

 .مهمتناوالغذائية، والتي أعتقد أنها في صميم 

هي إحدى أولوياتي الرئيسية، وأتطلع إلى  لدينا االستهداف ةأن سياس أؤكد مجدداعالوة على ذلك، اسمحوا لي أن 

وتعزيزها.  السياسة توضيحسمح بزيادة مشاورات مثمرة إضافية في األشهر المقبلة، وأنا متأكد من أنها ستإجراء 

 .قلصندوا للتجديد الثاني عشر لموارد ، في نهاية المطاف، هدف رئيسييفه

 عبارات الشكر.، اسمحوا لي أن أتوقف لحظة ألعرب عن بعض اختامو

لي كرئيس. وال أعتبر  تنفيذيخالل أول مجلس  ماأبديتموه نذيلال دعمالو ةثقالعلى  أعضاء مجلسناأشكركم أنتم ، أوال

 إلى تحقيقجاهدين دعمكم أمرا مفروغا منه، وسأسعى إلى زيادة تعزيزه. واليوم، يمنحني ثقة كبيرة ونحن نسعى 

 .قلصندوا التجديد الثالث عشر لمواردوالدخول في مشاورات  قلصندوا التجديد الثاني عشر لموارد أهداف

 اجتماعآخر ، من مملكة هولندا، ألن هذا هو Hilberink Eric لـ أن أعرب عن امتنانيأود على وجه الخصوص، و

، كانت مساهماتك في مداوالتنا Eric. 2018وفي لجنة التقييم منذ عام  مجلسال دوراتفي  Ericشارك فقد معنا.  له

 ، ونتمنى لك كل التوفيق في مساعيك المستقبلية.وموضع تقدير كبيرأساسية وبناءة 

لما تتسم به من مهنية والتزام تجاه المؤسسة، كما يتضح من التنظيم السلس  العاملة في الصندوقلقوى أشكر ا، ثانيا

 الجتماع المجلس هذا وعملهم طوال العام.

كانت لقد تقاعد في نهاية هذا العام. تس التييعرفها الكثير منكم والتي  Zusi Alessandra أخص بالشكرو

Alessandra ة.يددلسنوات عللصندوق  الرئاسية الهيئات اجتماعات تنظيمدافعة وراء القوة ال 

إنشاء  قيادةفي ، ثم ةالقانوني شعبتنا فيفي المؤسسة، أوال  Sylvie Martin البارزة لـ مساهمةالب أنوها أن أود أيضو

 .2023 آذار/حتى مارس له ةمديربصفتها  الشؤون األخالقيةوإدارة مكتب 

ا د أن أشيد علنأوضعة أشهر، لكني سيظل معنا لبو. Ziller Dominik لـ بتكرار شكري ، اسمحوا لي أن أختموأخيرا

 .ةالمقبل في المرحلة، أتمنى لك كل التوفيق Dominikبالتزامه الثابت تجاه الصندوق. 

 مثمر. 2023أتطلع إلى عام  وفي الختام،

 سعيدة. اأعيادو ميمونا اسفرأتمنى لكم . مشكرا لكو

 


