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في اختتام الدورة الخامسة والثالثین لمجلس محافظي الصندوق

،السید رئیس الصندوق

الموقرون،والمندوبونالمحافظون

السیدات والسادة،

حظینا بشرف االستماع إلى كلمات كنا افظین. و لقد وصلنا إلى اختتام الدورة الخامسة والثالثین لمجلس المح
الذي كرر األمس والیوم التزامه الشخصي والتزام جمیع موظفي الصندوق بهذه القضیة، نوانزيالرئیس

قضیة التنمیة الریفیة للفقراء في البلدان النامیة.

ر فخامة الرئیس أعتقد بأن مجلس المحافظین كان مكثفا للغایة وغنیا للغایة. فقد حظینا بشرف حضو 
Paul Kagameأیضا إلى معالي السید ، واستمعنا ، رئیس جمهوریة روانداMario Monti رئیس الوزراء ،

جمهوریة نائب رئیسة سیادة إلى ووزیر االقتصاد والمالیة في الجمهوریة اإلیطالیة. وحظینا بفرصة االستماع 
السید معالي اسات التكامل في إیطالیا، ووزیر التعاون الدولي وسی،Joseph Nyuma Boakaiلیبریا

Andrea Riccardiثالثة وزراء من، باإلضافة إلى وزراء آخرین في فریق الخبراء المتنوع جدا، الذي ضم
نیجیریا، وتركیا، وبولیفیا، شاركونا معرفتهم وخبراتهم. كذلك فقد كانت هنالك مشاركة لوجهتي نظر جدیدتین 

Lindiweةمثل وجهة نظر الدكتور  Majele Sibanda السید وBill Gates اللذان اقترحا وجهات نظر جدیدة ،
المجلس التنفیذي والمنظمات األخرى في روما.تفي مداوالبهاسنأخذوأفكار جدیدة أنا على یقین من أننا 

تمكنا منوأود أیضا أن أرحب بالدولتین الجدیدتین، إستونیا وجنوب السودان، وأفضل ما حدث هو أننا
منها.اأیفلغنمناقشة جمیع المواضیع على جدول أعمالنا دون أن 

في تعزیز التجدید التاسع المتمثلو كد على الهدف الرئیسي لمجلس المحافظین هذا ؤ وأود بشكل خاص أن أ
لغ إجمالي یقارب بتعهداتها لهذا التجدید بمابلد49الذي شكل نجاحا كبیرا. وحتى تاریخه فقد أعلنت للموارد 

90ملیار دوالر أمریكي. وفي األیام القلیلة الماضیة، أعلنت عشر دول جدیدة تعهداتها بما یعادل حوالي 1

عرف كیف یعید قدهنا الیوم: أن الصندوق هعلى ما رأینااملیون دوالر أمریكي. وأظن بأن ذلك یشكل برهان
حكومات والمجتمع المدني وغیره من یتلقى الدعم من الوهو اآلن،وكیف یظهر دینامیة أكبر،هیكلة نفسه

جمیعا.نا الرابطات الدولیة. وأعتقد بأن ذلك یشكل خبرا سارا ل

بعد الظهر. 1:30اآلن الساعةسهم في األمن الغذائي للجمیع وأن أعلن اختتام هذه الجلسة ألن أأود أن 
سنختتم هذا االجتماع.


