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  المدراء الموقرون،

أود اآلن أن أعرض بإيجاز ما أجريناه من مداوالت، وأن أسلّط الضوء على ما اتخذناه من قرارات في 
 .هذه الدورة

 البرامج تجهيز تمويل واعتماد العمل برنامج "وثيقةاستهل المجلس التنفيذي مداوالته باستعراض 
 EB 2008/95/R.2 الوثيقة" (2009 لعام فيه التقييم ومكتب للصندوق سماليةوالرأ اإلدارية والميزانيتين
 مراجعة لجنةوأثنى المجلس على . )EB 2008/95/R.2/Rev.1 الوثيقة في توحيدهما سيتم اللتان وضميمتها،

 ولجنة التقييم الستعراضها المقترحات المعروضة، وهو ما سهل المداوالت الحسابات
  ).، على التواليEB 2008/95/R.5و EB 2008/95/R.3 تانالوثيق(

 715 البالغ 2009 لعام له المخطط الصندوق عمل لبرنامج المستهدف المستوى على المجلس ووافق
 في المائة مقارنة ببرنامج العمل لعام 10رهناً بتوفر الموارد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  أمريكي، دوالر مليون
2008.  

قة لما اتسمت به من وضوح أكبر ورحبوا بمقترح تقديم ميزانية واحدة في وأثنى المدراء على الوثي
واءمة لمومع مالحظتهم زيادة الموارد المكرسة للعمليات، فقد حثوا اإلدارة على بذل جهود مضاعفة ل. المستقبل

ق، من خالل عملية  اإلدارة بزيادة تعزيز الكفاءة والفعالية في الصندوتعهدتو. بين التكاليف واإلسهام في النتائج
  .إصالح الموارد البشرية

  .أمريكي دوالر مليون 41.98 البالغ البرامج تجهيز تمويل اعتماد مجموع علىثم وافق المجلس 

 مليون دوالر أمريكي 73.33 البالغة 2009وبعد أن استعرض المجلس الميزانية اإلدارية للصندوق لعام 
 دوالر أمريكي، فقد رخص بعرضهما على مجلس المحافظين في دورته  مليون4.08وميزانيته الرأسمالية البالغة 

االهتمام الواجب، بما فيها تلك المتعلقة بالمعدل ستلقى وتم التأكيد للمدراء بأن مالحظاتهم .  والثالثينالثانية
   .الحالي المرتفع للتضخم وما له من أثر على العروض المقبلة

 مليون 5.85البالغة  2009 لعام اإلدارية وميزانيته التقييم مكتب عمل برنامج وأخيراً، استعرض المجلس
كما وافق على أولويات مكتب . ةمقبلال تهدورفي المحافظين  مجلس  وأوصى بعرضها على،دوالر أمريكي

   .التقييم والتقييمات على مستوى المؤسسة المزمع أن يجريها في السنوات القادمة

دم توضيح بأن التقييم المشترك مع مصرف ن، قُدد من المدراء التنفيذييورداً على استفسارات تقدم بها ع
التنمية األفريقي للزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا سيجري تبادله بين إدارة الصندوق والحكومات المعنية في 

كما  .وقبل ذلك، سيتم إصدار تقرير مرحلي. ، حيث سيعرض بعدئذ على المجلس التنفيذي20091آذار /مارس
، في حين 2009بلغ المجلس أيضاً بأن العمل على تقييم التمايز بين الجنسين سيبدأ في النصف الثاني من عام ُأ

2009نظر في سياسة التقييم في الصندوق كجزء من استعراض األقران، المقرر أن يبدأ في مطلع سي.  
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 دورتها عن التقييم لجنة رئيس ريريتقوأقر  المجلس التنفيذي بحث، بالتقييم المتعلق بندوفي إطار ال
والحلقة الدراسية غير الرسمية التي  الخمسيندورتها الرابعة وو )EB 2008/95/R.5 الوثيقة(الثالثة والخمسين 

  ).EB 2008/95/R.6 الوثيقة( 2008كانون األول / ديسمبر5عقدت في 

الوثيقة (يات الصندوق واستعرض المجلس بعدئذ التقرير السنوي السادس لنتائج وأثر عمل
EB 2008/95/R.7باإلضافة إلى استجابة 2007والذي يشمل العمليات التي جرى تقييمها في عام ) ، وضميمتها ،

من لمجلس لوأثنى المجلس على مكتب التقييم لجودة تقريره الذي يمثل أداة هامة لإلدارة و. هذا التقريرلاإلدارة 
جه واستخالص الدروس الكفيلة بتحسين تصميم المشروعات وتنفيذها صد أداء مشروعات الصندوق وبرامأجل ر

روعات المشمولة المش التي خرج بها التقرير مشجعة، وأظهرت أن جميع توكانت االستنتاجا. في المستقبل
  . إنجازاتها اإلجمالية وحققت تحسناً على صعيد االستدامةو ئهاأدا من حيث مرضية أنهابالتقييم قد صنّفت على 

دار نقاش مستفيض حول صعوبة مقارنة تقييمات مشروعات الصندوق وبرامجه بما لدى الوكاالت و
حيث تم التأكيد على أن دقة . وتم التطرق ألسئلة ذات صلة بمنهجية التحليل. والمؤسسات المالية الدولية األخرى

وأعرب . تي جرى تقييمهاالمقارنات ستزيد بزيادة ما لدى الصندوق من بيانات عن برامجه ومشروعاته ال
المدراء عن رغبتهم في أن يشمل التقرير تقييم المزيد من الفوائد المباشرة، وهو اقتراح تبناه مكتب التقييم في 

ثم وافق المجلس على مواضيع التعلم الموصى بأن يشملها تقريرا نتائج وأثر عمليات . دليل التقييم الجديد
ن تطلعه الستعراض قائمة مواضيع التعلم لإلصدارات المقبلة من ، وأعرب ع2010و 2009الصندوق لعامي 

   .2009التقرير الذي سيعرض في عام 

وتعليقات مكتب التقييم عليه  للصندوق اإلنمائية الفعالية بشأنواستعرض المجلس بعدئذ التقرير الثاني 
بلغ وكما ُأ). EB 2008/95/R.8/Rev.1وضميمتها، اللتان سيتم توحيدهما في الوثيقة  EB 2008/95/R.8الوثيقة (

، فقد دمج تقرير أداء الحافظة في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق بغية 2008أيلول /المجلس في دورة سبتمبر
وكما في التقرير . تقديم عرض عام عن أداء الصندوق ككل، يشمل الفعالية اإلنمائية لبرامجه وفعاليته التنظيمية

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق تحسناً في أداء عمليات الصندوق، فقد أظهرت نتائج السنوي لنتائج وأثر 
 بالفعل عن المستوى زادت ثالثة من بين أربعة مؤشرات رئيسية إلطار قياس النتائج الصندوق، حيث أن

ع برنامج عمله وقدم التقرير دالئل ملموسة حول كيفية استجابة الصندوق للدعوة بتوسي. 2010المستهدف لعام 
وأظهرت البيانات أيضاً . لوزيادة فعاليته اإلنمائية والتنظيمية وأنه نجح في الجمع ما بين تحقيق المزيد واألفض

  .البشريةوالرصد في التخطيط والمالية والموارد  اإلدارةزيادة الفعالية التنظيمية للصندوق نتيجة تحسن 

وأكدت . قرير وقدم عدة مقترحات إلدخال تحسينات عليهوأثنى المجلس على إدارة الصندوق لجودة الت
راء التنفيذيين المداإلدارة على أن إصدار تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق هو عملية متطورة وأن تعليقات 

   .ستؤخذ بعين االعتبار لزيادة تطوير التقرير

 للصندوق، حيث رحبوا لقطريا للحضوروخطة األنشطة  مرحليال تقريرواستعرض المدراء بعد ذلك ال
 وزيادة تبادل المعارف، نفيذ المشروعات وأدائها؛بأثر زيادة الحضور القطري، الذي أسهم كثيراً في تحسين ت

 عن تقديرهم للنتائج اإلجمالية واكما أعرب.  وتعزيز الحوار بشأن السياساتاء الشراكات، والمواءمة والتنسيق؛وبن
وضمن إطار الدعم . ة أكثر فعالية على المستوى القطري وزيادة الملكية القطريلزيادة انخراط الصندوق بصورة

، كما يرد في الفقرتين 2009الموسع هذا، وافق المجلس على مقترح توسيع الحضور القطري للصندوق في عام 
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ألمريكية اوسيسجل في محاضر هذه الدورة امتناع الواليات المتحدة ). EB 2008/95/R.9( من الوثيقة 58 و57
  . عن التصويت في هذا الشأن

زعت على المدراء وثيقة قاعة مؤتمرات تناولت االلتزامات التي اتخذتها اإلدارة فيما يخص تنفيذ وو
ي أثارها المدراء أثناء الحضور القطري ووضع سياسة الحضور القطري للصندوق، استجابةً للقضايا الت

لدخول والخروج، وتقديم معلومات عن فوائد وتكاليف مقترحات لت  ومن بينها معايير واستراتيجيا.المناقشة
 .2010زيادة الحضور القطري للصندوق في المستقبل، وحدود توسع المكاتب القطرية للصندوق في عام 

 القطري للحضورالمنقح وخطة األنشطة  مرحليال تقريروستشكل وثيقة قاعة المؤتمرات هذه جزءاً من ال
اللتان سيتم توحيدهما في ، EB 2008/95/CRP.2و EB 2008/95/R.9 الوثيقتان(للصندوق 

  ). EB 2008/95/R.9/Rev.1 الوثيقة

وبعد أن استعرض المجلس تقريراً عن مشاركة الصندوق في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة 
، وافق على المساهمات )EB 2008/95/R.10/Rev.1 التي ستعدل لتصبح EB 2008/95/R.10 الوثيقة(بالديون 

كما وافق على أن يعرض التقرير . يف دين كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وليبريا للصندوقفالمقترحة لتخ
المرحلي على مجلس المحافظين في دورته المقبلة، بعد تعديله بالصورة المالئمة ليظهر القرارات التي اتخذها 

  .المجلس

 ،)EB 2008/95/R.11الوثيقة (إثيوبيا :  لكل منالقطرية تراتيجيةاالس الفرص برامجونظر المجلس في 
الوثيقة (، وإندونيسيا )EB 2008/95/R.13الوثيقة (، وغينيا )EB 2008/95/R.12الوثيقة (وغواتيماال 

EB 2008/95/R.14( والمغرب ،) الوثيقةEB 2008/95/R.15( وسوف تُسجل المالحظات التي تم اإلدالء بها ،
 .ذه الدورةفي محاضر ه

 EB 2008/95/R.16الوثيقة (ثم استعرض المجلس الموارد المتاحة لعقد االلتزامات في هذه الدورة 
.  مليون دوالر أمريكي110.5ووافق على استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماً بمبلغ يصل إلى ) وضميمتها

ي لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً في نهاية عام وأشار المدراء إلى أن من المتوقع أن يصل مجموع المبلغ اإلضاف
 مليون دوالر 753.6كانون األول، إلى /حتى نهاية ديسمبر ، على أساس صافي التدفقات العائدة المتوقعة2008

  .أمريكي

ستة منها في أفريقيا، : كما صادق المجلس في دورته هذه أيضاً على خمسة عشر برنامجاً ومشروعاً
لمحيط الهادي، وثالثة في أمريكا الالتينية والكاريبي، وواحد في الشرق األدنى وشمال وخمسة في آسيا وا

منه والحظ المدراء أن مقترحي اإلكوادور والمكسيك المدرجين أصالً على جدول األعمال قد ألغيا  .أفريقيا
  .المالية والتقنية األنسبإلفساح المجال لمزيد من المشاورات بين الصندوق والحكومتين المعنيتين بشأن األدوات 

، اللذين لم تكن المفاوضات بشأنهما قد  البوليفاريةفنزويالجمهورية ند وفيما يخص مقترحي سوازيل
 عليهما شريطة أن تُستكمل تلك المفاوضات في غضون وافق المجلساستُكملت قبل أن ينظر فيهما المجلس، فقد 

مقبلة بأية تعديالت هامة تطرأ على شروطهما المقدمة اته الدور إحدى وأن يبلغ في عليهما تهستة أشهر من موافق
والحظ المجلس أيضاً بأن المفاوضات الرسمية لمقترحي كينيا والفلبين سوف تُستكمل مطلع العام . في هذه الدورة

 تنمية مشروعوفي حالة كينيا، يتمثل ذلك في إدخال تعديالت طفيفة إلى اتفاقية القرض القائمة ل. المقبل
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، أما في حالة الفلبين، فقد تمت الموافقة على تقديم القرض بشروط متوسطة، نيانزا جنوب في المحلية المجتمعات
  .وهو ما يستدعي إعادة التفاوض حول الشروط مع الحكومة

 الذي البلد، هذا في األفقر الفئات ويستهدف جيد تصميم ذو لموريتانيا المقترح البرنامج بأن المجلس أقر
 اتفق االستدامة، على المحتمل وأثرها التسيير تخص هامة لمسائل نظراً لكن. العالم في البلدان أفقر أحد يعتبر

  .2009 نيسان/أبريل في ستعقد التي والتسعين السادسة دورته إلى البرنامج في النظر يرجئ أن على المجلس

ت والبرامج لكل من بوليفيا، كما استعرض المجلس وأقر مذكرات رئيس الصندوق بشأن تعديل المشروعا
  . والبرازيل، والضفة الغربية، واليمن

 ثمان منها مقدمة بموجب نافذة المنح .الدورة أيضاً على عشر منح مقترحةووافق المجلس في هذه 
منحتان إلى مركزين دوليين تساندهما الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، هما : اإلقليمية/العالمية

هد الدولي لبحوث سياسات األغذية والمعهد الدولي إلدارة المياه، ومنحة واحدة إلى االئتالف الدولي المعني المع
كما . الدولية الزراعية للبحوث االستشارية الجماعة تساندها الدولية  مراكز وخمس منح مقدمة إلى ؛باألراضي

كما  الهادي المحيط جنوب بشعوب المعنية ليةالدو المؤسسة إلى القطرية المنح نافذة بموجب منحةوافق على 
 المتلقية الجهةووافق المجلس أيضاً على تغيير . أضيفت منحة واحدة إلى مقترح البرنامج الخاص بغواتيماال

 اإلقليمية الرابطة لتصبح، الثانية المرحلة – الريفي التمويل معارف إدارة شراكة مساندة برنامجالخاصة ب للمنحة
  .الكينية غاتسبي مؤسسة من بدالً أفريقيا في راعيالز لالئتمان

الوثيقة ( 2009-2008ومن ثم استعرض المجلس الوثيقة المتعلقة بأنشطة المشروعات المزمعة للفترة 
EB 2008/95/R.44( وأحاط علماً بما ورد فيها من معلومات عن المشروعات المدرجة في الذخيرة وعن ،

  .2009رية التي يجري إعدادها وتلك المقررة لعام  الفرص االستراتيجية القطبرامج

 لموارد الثامن بالتجديد الخاصة المشاورات هيئةالدورة الرابعة ل عن تقريرعلماً ب مجلسكما أحاط ال
 .لهيئةل الرابعة الدورة مداوالتعن  ملخصاً تضمن )EB 2008/95/R.45 الوثيقة (الصندوق

تقرير عن وضع : ية، بدأ المجلس باستعراض تقارير مرحليةوفي إطار البند المتعلق بالمسائل المال
 استثمارات حافظة عن قرير وت،)EB 2008/95/R.46الوثيقة (مساهمات التجديد السابع لموارد الصندوق 

وأخذ المجلس علماً بالتقرير الشفهي  ).EB 2008/95/R.47الوثيقة  (2008 العام من الثالث الفصل في الصندوق
، 2008أيلول / سبتمبر30ع مساهمات التجديد السابع فيما يخص المدفوعات التي تم تلقيها منذ وضالمقدم بشأن 

 مجموع من  في المائة64 وهو ما يمثل أمريكي، دوالر مليون 411بما يجعل مجموع المدفوعات التي تم تلقيها 
  .التعهدات

 والمعلومات 2008عام فيما يخص التقرير عن حافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثالث من 
ظروف الأحاط المدراء علماً بأن أداء حافظة استثمارات الصندوق كان قوياً، رغم ، المحدثة المقدمة بشأنها

 المتوقع حتى تاريخه من هذا ستثماراال عائد، بلغ صافي 2008كانون األول / ديسمبر12السوق، وفي السائدة في 
.  في المائة4.88ا يعادل عائد مقدر حتى تاريخه من هذا العام بنسبة ، وهو مأمريكي دوالر يونمل 117.6العام 

ه من أية آثار سلبية ناجمة ت الصندوق لحماية حافظة استثمارادورحب المجلس بالتقرير الشفهي المقدم بشأن جهو
  .عن التطورات التي تشهدها األسواق المالية الدولية
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 للصندوق الجديد المقر إعداد في المتكبدة قاتالنف من النهائي التقريرومن ثم بحث المدراء 
وأعربوا عن تقديرهم للدعم المقدم سواء من إيطاليا، البلد المضيف، أو البلدان ) EB 2008/95/R.48 الوثيقة(

ووافق المجلس على عرض التقرير النهائي على الدورة المقبلة لمجلس . التي قامت برعاية قاعات االجتماع
  .المحافظين

 بعد المائة اجتماعها الثاني عن ينتقرير الحسابات مراجعة لجنة رئيس عرضثم 
ني واجتماعها الثالث بعد المائة تشرين الثا/ نوفمبر11عقد في الذي ) EB 2008/95/R.49 الوثيقة(
واستعرض المجلس وأقر التقريرين اللذين . كانون الثاني/ ديسمبر11عقد في الذي ) EB 2008/95/R.61 الوثيقة(

إلجراءات المتخذة بشأن توصيات التقدير أمور منها العدة  عن استعراض لجنة مراجعة الحسابات ت معلوماقدما
اختصاصات اللجنة ونظامها مراجعة  في الصندوق، بما في ذلك الخارجي لجودة وظيفة المراجعة الداخلية

 يتقدم النتائج إلى المجلس التنفيذوالحظ المجلس أن اللجنة ستجري المزيد من البحث بشأنهما وأنها س .الداخلي
  .يورو 180 000 بمبلغ الخارجي مراجعال أتعاب المجلسأقر كما . 2009نيسان /في دورته في أبريل

ثم انتقل المجلس إلى استعراض البنود المتعلقة بإصالح الموارد البشرية، وتحديداً التقرير عن التقدم 
 الصندوق في للخدمة المبكر الطوعي إلنهاءا برنامج الخاص بوالمقترح )EB 2008/95/R.60الوثيقة (المحرز 

وأثنى المدراء على األهداف األربعة لعملية اإلصالح لتركيزها على تطوير قوة ). EB 2008/95/R.4الوثيقة (
 الطوعي إلنهاءا برنامجويمثل . أهدافهوتنظيمية تعكسان على نحو أفضل قيم الصندوق ومهمته  عمل وبنية

 حال فيخطوةً هامة في السعي نحو تحقيق هذه األهداف من خالل تسريع تغير الموظفين، خاصةً  خدمةلل المبكر
وعلى هذا األساس، فقد أوصى . الشخصية وحوافزهم التنقل على وقدرتهم الموظفين مهارات بين تعارض وجود

ى دورة مجلس المحافظين  مع مشروع القرار الوارد فيها، عل،)EB 2008/95/R.4 (المجلس بأن تعرض الوثيقة
  . إلقرارها2009شباط /في فبراير

). EB 2008/95/R.50 الوثيقة (الزراعية التنمية لتمويل العامة الشروط مراجعةثم استعرض المجلس 
وعلى هذا . ورحب المدراء بعملية التحديث، لكن طالبوا بمزيد من الوقت إلفساح المجال أمام استعراض شامل

سمية في روما للنظر في الشروط العامة في الدورة المقبلة للمجلس ر حلقة دراسية غير األساس، اقتُرح عقد
  .التنفيذي

ثم استعرض المجلس التقرير المرحلي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس 
، 2008ة لعام وأحاط المدراء علماً بالدرجات القطري). وضميمتها EB 2008/95/R.51الوثيقة (األداء 

المعلومات المفصلة عن تقييمات إطار قطاع  بأيضاًكما رحبوا  ،2009والمخصصات القطرية السنوية لعام 
 ضمن البلدان اريتي وليبالمجلس إدراج هايالحظ و.  والواردة في ضميمة التقرير2008التنمية الريفية لعام 

رير، ومعه الدرجات والمخصصات القطرية، كما وافق على عرض التق. 2009المتلقية للمخصصات في عام 
  . على مجلس المحافظين في دورته الثانية والثالثين

 الصندوق وبرامج مشروعات في الجودة ضمان عناألول  السنوي التقريرواستعرض المجلس 
لى ورحب المدراء باألثر اإليجابي الستعراضات تعزيز الجودة وضمان الجودة ع). EB 2008/95/R.52 الوثيقة(

وأعرب بعض المدراء . تصميم المشروعات وقيام التقرير بتحديد المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التحسين
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عن تقديرهم لكون أحد أهداف عملية ضمان الجودة يتمثل في الوصول في نهاية المطاف إلى الموافقة على 
  .بلة بهذا الصدد، وأبدوا تطلعهم لرؤية تقارير مق"عدم االعتراض"المشروعات على أساس 

 EB الوثيقة( 2008 لعام االئتالف الدولي المعني باألراضي أمانة تقرير ثم نظر المجلس في

2008/95/R.53 .(األخيرة المرحلة، وعن والتشغيلية المؤسسية االئتالف تاإنجاز معلومات عن قريروقدم الت 
وفي  .2006 عام أجرى الذي الخارجي التقييم إليها خلص التي للنتائج استجابةً صيغت التيه عمل خطة تنفيذ من

هذا الصدد، الحظ المدراء االتفاق الذي تم التوصل إليه بين الصندوق واالئتالف الدولي المعني باألراضي 
  .وأعربوا عن تقديرهم له

اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر تقرير المرحلي عن أنشطة واستعرض المجلس ال
، حيث رحب المدراء بالتركيز على أوجه التكامل بين نهج اآللية )EB 2008/95/R.54الوثيقة  (2008 عام في

ووافق المجلس على عرض . العالمية في الدعم القطري واإلطار االستراتيجي والنموذج التشغيلي للصندوق
  .التقرير على مجلس المحافظين في دورته المقبلة

 جمهورية به تقدمتالذي  الصندوق في صليةاأل غير عضويةال طلبرض بع التنفيذي المجلسوأوصى 
ومن ثم وافق على مسودة جدول . على مجلس المحافظين للموافقة) EB 2008/95/R.57 الوثيقة( مارشال جزر

، التي عدلت لتتضمن )EB 2008/95/R.55الوثيقة (األعمال المؤقت للدورة الثانية والثالثين لمجلس المحافظين 
كما . للخدمة المبكر الطوعي إلنهاءا برنامجالمقترح الخاص ب وآخر عن صليةاأل غير عضويةال طلبنداً عن ب

تقرير لجنة كما أوصى بعرض . برنامج األحداث المصاحبة لدورة مجلس المحافظين المقبلةأخذ المجلس علماً ب
ن، كي يتبنى مشروع القرار على مجلس المحافظي) EB 2008/95/R.56الوثيقة (مخصصات رئيس الصندوق 

  .الوارد فيها

لقادمة لمجلس المحافظين المجلس على دعوة أربعة مراقبين جدد لحضور الدورات اكما وافق 
 2010كما وافق على المواعيد المقترحة لدورات المجلس التنفيذي خالل عام ). EB 2008/95/R.58 الوثيقة(
 تتضمن الوثيقة هذه من محدثة نسخة إعداد سيتمالتنفيذيون بأنه وُأبلغ المدراء ). EB 2008/95/R.59 الوثيقة(

 دورة في التنفيذي المجلس على لعرضها لها مقراً روما من تتخذ التيالثالث  الوكاالت لجميع النهائي التقويم
  وأخيراً، الحظ المجلس المعلومات المقدمة بشأن كوبا، والتي أضيفت إلى جدول األعمال.2009 نيسان/أبريل

  .بطلب من المدير التنفيذي الممثل للمكسيك

  المدراء الموقرون،

المدير  ،Theo van Banning  العزيزناوزميل صديقناشعرنا ببالغ األسى لنبأ الرحيل المفاجئ ل لقد
، فقد كان التزام ثيو الذي ال ألف القائمةمقرر و مجلس،وبصفته أحد أعضاء هذا ال .لهولنداالتنفيذي الممثل 

. بثمنتقدر  المن األمور التي  ،ئهأعضاومجموع   والمستفيدين منهلصندوقوحماسه الذي ال يفتر تجاه ايتزعزع 
  .وتقدير احترامنعرب لهم عما نُكن له من وزمالئه و سننقل تعازينا إلى ذويهو ،كثيراً سنفتقده

 األخيرةدورته  اًأيضبل هي  ، فحسب2008 عامالتنفيذي في  لمجلسل األخيرةهذه الدورة ليست الدورة 
 مدى علىكم وإنجازات الممتاز لعملكم منكم واحد كل ألشكر الفرصة هذه وأغتنم. بتشكيلته الحالية من األعضاء

  .ومهمته الصندوق كم الثابت تجاهتفاني وعلى الماضية الثالث السنوات
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 األشهرفي  لصندوقون اسيترك نالذي الصندوق موظفي بعض ألقول كلمة وداع للحظة أتوقف أن أودو
  .القادمة

 الصندوق، في طويلة مدة منذ، وهو موظف  Uday Abhyankarهو وجه السيد  ،جميعاً لكم مألوف وجه
قد اضطلع في اآلونة و. السنوات هذه مدى على للصندوقدم إسهامات قيمة قوقد . 1987 عام في إليه انضمالذي 

 المشورة اًمقدم لصندوق،لالعليا  اإلدارة فريق في أساسيقوي و دورب الخاص، المستشار بصفته ،األخيرة
 شراكاتفي إرساء  وساعد ،هموظفيأعضاء الصندوق و مع باستمرارقد انخرط و. جميعاً لنا والتوجيه والمساعدة

 في باقتدار الصندوقَ لمثّ وقد.  األخرىالدولية المالية المؤسساتأو مع  المتحدة األمم منظومةسواء ضمن  قوية
 المعني المستوى الرفيع الفريقعلى  عملأ كنت ندماوأهالً للثقة ع قوياً اًحليفلي  كانقد و الدولية، حافلالم مختلف

 فيتشاركونني  جميعاً أنكم واثق وأنا.  األخرىالهامة المبادرات من العديد وعلى المنظومة نطاق على باالتساق
  .التوفيق في مساعيه المقبلة كلأن نتمنى له و ،للصندوق ممتازةعلى ما قدمه من خدمات  شكرأن نتقدم منه بال

 Susanالسيدة ،ةلتنفيذيوهو وجه مساعدتي ا ،ليس أقل أهمية لي لكنه ،بروزاً ربما أقلوجه آخر 

Baraldi، إال يسعني وال التقاعد، وشك على اآلن وهي. 1986 عام في الصندوقحياتها المهنية مع  بدأت التي 
وهي . المجلس أعضاء من لعديدلو دورها الداعم ليووطبيعتها الطيبة،  ، الرائعةاتهاخدمعلى  عليها أثني أن

  .Susan لك جزيالً شكراً. الرئيس مكتب  كبير فيسند وركن أساسي

 Vincenzoالسيد الصندوق، سائق هو لي، آخر نوع من بدوره سنداً كان ،كمبعضآخر، يعرفه  شخص

Valentini .سيتقاعد Vincenzo م  لقد. الصندوق رئيس سائقك الخدمة من عاماً ثالثين بعد لقادما العام مطلعقد
 أشيد أنهنا  وأود. الواجب نداءتجاوز  ما اًكثير ،اًاستثنائي اًتفاني وأظهر معي، الثماني السنوات فيلي  هائالً اًدعم

  .أيضاً به

لقد . المجلس هذال رئيسلي ك دورة آخر هي إذ أن هذهفي هذا المقام  كلمات بضع أضيف أن أود كما
 عن قلإقراض ي مستوىمن  الصندوقنقلنا  لقد. أحرزناه الذي التقدم لقياس عديدة طرقوثمة .  معاًالكثير حققنا
، هو ربماسنة المقبلة؛ واألهم للأمريكي  دوالر مليون 700ن ع يزيد ما إلى السنة في أمريكي دوالر مليون 400

 هذا كلوما كان . ها بشكل جذريالمؤسسة وتطوير إصالح قمنا بكماه؛ ثروأ هونتائج جودة عملنا زيادةأننا قمنا ب
  .تكمومشارك القويكم التزاممن دون  ليتحقق

تجديد الموارد، والتقييم الخارجي المستقل هيئة مشاورات  دورات المجلس التنفيذي، ودورات لعبتلقد 
من أجل التغيير في حد ذاته، بل من أجل  ليس التغيير - الحملة من أجل التغيير دورا فيللصندوق، جميعها 

القيام باإلصالح؛ والتركيز على : لقد قدمتم لي دعماً كبيراً في النظر إلى الصورة الكبرى. هذه المؤسسةاالرتقاء ب
 الذين إلى فقراء الريف من الرجال والنساءمن ثم النتائج واألثر؛ وتقديم نتائج أكثر وأفضل للدول األعضاء، و

  .من دعم، سأدين لكم باالمتنان أبد الدهرمنحتموني ا أوليتموني من ثقة ولم. نخدمهم

 سواء كانت -لقد ساعدتمونا في التركيز على القضايا االستراتيجية والسياسات واالستراتيجيات 
لضمان  والمتابعة، الرصد من لكل األهمية من القدر نفسكما أوليتم .  أو قطريةيةاستراتيجيات عامة أو مواضيع

اعتمدتم على تقاريرنا الذاتية، كالتقرير عن وقد .  المنشودةاألهداف تحقيقالمحددة و االستراتيجية التوجهاتاتباع 
نتائج مكتب التقييم المستقل، من خالل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات على الفعالية اإلنمائية للصندوق، و

 إدارة الصندوق ساءلتملقد . عمليات التقييم الخارجي المستقلمن خالل وتقارير الخبراء الخارجيين،  والصندوق
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 على يقين يوإن. سواء هنا في المجلس التنفيذي، أو بمزيد من التفصيل في لجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات
  . وللمؤسسة ككل الصندوقبأنكم قد أنشأتم إطاراً عالي الجودة للتسيير والمساءلة إلدارة

 جدولالجيدة ووجدت لها آذاناً صاغية، ونوقش  حجج المن خاللها طُرحت ، رائعةنيةمه روحقد سادت ل

 ا����لتغيير ل أعمال��أثمن  وقتكم أن مأدركت قدو .الخالفية لقضاياا من قليل عدد، و�� ����� ��ى  وا�����

 أكثرحقق ت للمساءلة، اًإطارا بوصفه والتقييم، والرصد األهداف، تحديد، وأن الجزئية اإلدارة فيمن أن تنخرطوا 
 أنو لمجلس،ل كرئيس معكم، عملن بواعث سعادتي أن أمكان و. الجزئية إلدارةما تحققه ام –بكثير  أكثر -
 في ا، فإنيلذ. الصندوققوة  من زءج ذلك كلو. على اختالفها الشديدرؤاكم و كموخبرات كمأفكارحقاً من  تعلمأ

 المؤسسة هذه توجيهستواصلون  ال ريب في أنكمو. يهعل وأشكركم دعممن لي قدمتموه ما على  االمتنان غاية
. وأهميته الصندوقجودة  تعزيز مواصلةبغية  واإلصالح التغيير تبنيأال وهو : ستراتيجياال منظورال نفسمن 

حقيق كّل تل الجيدة تكمإدار علىوهم يعتمدون  ،بموظفين على قدر كبير من اإلبداع والمهنية وااللتزامفهو يحظى 
 ستعمل إدارتكم على تحقيقو الصندوق مستقبل نهمإ. همتفوقفي   ويرجع لكم الفضل. كامنةإمكاناتما لديهم من 

  .جزيالً شكراً. إمكاناتهم

  .وختاماً، أتمنى لكم جميعاً عودةً ميمونةً إلى أوطانكم، ونهاية عام سعيدة، وعاماً جديداً أفضل

 


