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 السيد رئيس مجلس المحافظين، 
 السادة الحضور، 

 المحافظون الموقرون، 
 ،سيداتي وسادتي

 

، من وزارة المالية الهندية اختتام الدورة Dinesh Sharmaالسيد  رئيس مجلس المحافظين ، سيعلنبعد دقائق قليلة -1
  األربعين لمجلس محافظي الصندوق.

 رئيسورفاقه نائبا مجلس الرئيس اختتامه للدورة، اسمحوا لي بالتعبير عن تقديري للعمل الممتاز الذي قام به  وقبل -2
على مدى هذين اليومين الطويلين. كما أود أن أشكر ضيوفنا المميزين، وممثلي الشعوب األصلية الذي  المجلس

  ان الريفيين وتغيير حياتهم وسبل عيشهم.الوصول إلى السك –بما يعمل الصندوق من أجله يذكرنا حضورهم 

ار رئيس جديد للصندوق لم يكن سهال بوجود مجموعة من المرشحين ذوي المؤهالت يوألعضائنا، أعرف أن اخت -3
 والقدرات العالية. وأود أن أشكركم على اختياركم الحكيم.

في األسابيع السابقة لمغادرتي لضمان عملية  تهاني القلبية مرة أخرى. وأنا أتطلع للعمل معكنغبو، أر يوللسيد جيلب -4
 .ال سلسوانتقتسليم سلسة 

وس، عن المساهمة الهائلة التي رئيسة جمهورية موريشي، Gurib Fakimفخامة السيدة في بداية اجتماعنا، تحدثت  -5
جنسين. وقد زودتنا والحاجة إلى تمكين المرأة األفريقية وتضييق الفجوة بين ال، أعمال التنميةتقدمها النساء لجدول 

 بمادة للتفكير حول ما يمكن للمعرفة التقليدية تقديمه للعلم والتنمية.

المؤدية إلى  سلسلةال في األولى اتالريفيين هما الحلق الجوعأن الفقر و Martinaوذكرنا معالي الوزير اإليطالي السيد  -6
رفع من معنوياتنا أن نسمع أن البلد المضيف لنا، إيطاليا، سوف  وقد والهجرة. الطوارئ، وحاالت االستقرار، وعدم الصراع،

 هذه القضايا خالل رئاسته لمجموعة السبعة هذا العام.   ىيسلط الضوء عل

يوم بشأن الشعوب األصلية بأهمية خلق اآلليات التي تضمن المشاركة الكاملة ال خبراءالفريق كما ذكرتنا مناقشة  -7
 حقا.  حدا يتخلف عن الركبوضع استراتيجيات لن تترك أ والفعالة للشعوب األصلية في

اليوم، أعلم أن قداسة  خبراءالفريق وفي اجتماع لمندوبي الشعوب األصلية مع قداسة البابا فرنسيس قبل مناقشة  -8
البابا اعترف بضرورة تقدير السكان األصليين واستشارتهم، وناشد الصندوق استخدام تمويله وخبرته لخلق عالم 
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قد تمت مناقشة موضوع الطموح المستقبلي لعمليات الصندوق بصورة متعمقة خالل حوار المحافظين يوم أمس. ل -9
المهملة اطق الريفية نوالضرورة المطلقة للوصول إلى الم ،2030جدول أعمال عام وفي ضوء الطبيعة العالمية ل

نغبو أوأعاد الرئيس المنتخب  –والمهمشة، اعترف المحافظون بأن الصندوق سيحتاج إلى توسيع نطاق عملياته 
 التأكيد على هذه الحاجة خالل خطاب القبول يوم أمس. 

بينما كان هناك توافق في اآلراء حول الحاجة إلى التوسع أو توسيع النطاق، كان هناك جدل أيضا حول  ولكن -10
لذكر بعض  – خيريةال المؤسساتمؤسسات الخاصة، أو ل، أو ااالقتراض من األسواق -كيفية تحقيق ذلك 

 الخيارات.

نظرات ثاقبة هامة ستكون قّيمة في توجيه عمل  كما تم التأكيد على الدعم القوي للموارد األساسية. وقد وفر الحوار -11
الصندوق، وطرح بعض األسئلة الرئيسية التي ال بد من اإلجابة عليها خالل المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي 

 عشر لموارد الصندوق.

 السادة الحضور، سيداتي وسادتي،

مجلس المحافظين. وبالطبع، األمر متروك للرئيس اجتماع دعوني أشكركم على البيانات التي ألقيتموها في  -12
 نغبو اآلن للعمل معكم على تطوير عمل الصندوق في السنوات القادمة. االمنتخب 

 
ولكن بإمكاني أن أقول لكم، من خبرة عملي لمدة عشر سنوات مع الزمالء في جميع المجاالت وعلى كل مستوى  -13

اإليفاء لعبون دورهم لتمكينكم، أنتم دولنا األعضاء، من ن موظفي الصندوق يمكنهم وسوف يأفي الصندوق، 
 ، وكسر غالل اليأس نهائيا.2030جدول أعمال عام ب

ولما كان هذا آخر بيان لي كرئيس للصندوق في مجلس المحافظين، دعوني أشكركم جميعا على إتاحة الفرصة  -14
م، الصندوق. وقد كان هذا امتيازا، وخبرة فريدة خالل السنوات الثماني مؤسستك كي أخدمكم ككبير إداريّ للي 

ن خلفي لالماضية  رئاستي. وبالنسبة ألعضاء مجلسنا التنفيذي، شكرا لكم على دعمكم، وتوجيهكم، والتزامكم. وا 
 سيحتاج لدعمكم؛ هذه رحلة شراكة وتعاون تتطلب إشرافا مستنيرا واستراتيجيا.

 سفراء الصندوق في عواصمكم، وأهم الداعين من أجل األطفال، والنساء، والرجال الريفيين الفقراء. أنتم -15

حين تعودون إلى أوطانكم ستحملون معكم األهمية البالغة للتحول الريفي، والحاجة الملحة أنكم  من وأنا على يقين -16
ين في كرامة، مطمئنين على أجيال لبناء عالم متحرر من الفقر والجوع، حيث يعيش جميع السكان الريفي

المستقبل. كما أني واثق من أنكم ستنقلون الدور الذي يلعبه الصندوق في تحفيز العمل لتعزيز التحول الريفي، 
والدعوة من أجل السكان الريفيين. ونجاح الصندوق، في النهاية، هو نجاح باإلضافة إلى تقاسم معرفته وخبرته، 

 للعالم.



 

3 
 

ولموظفي الصندوق، ليس هذا آخر اجتماع لنا، وسيكون هناك متسع من الوقت  الصندوق رةإداولزمالئي في  -17
 لنحتفل بنجاحاتنا، وألقول وداعا وشكرا لكم، لذا سأنتظر حتى ذلك الوقت.

، وغالبا منهكة، ولكن يمكنني أن أؤكد لك أنها دائما تبعث ةمتطلبنغبو، أقول إن الرئاسة أوللرئيس المنتخب السيد  -18
 كاهليك، ما عليك إال أن تذهب إلى الميدان.أعباء الرئاسة  ترهقالرضى. وعندما على 

. أقل البلدان نمواإني أعلم أنك تعرف شخصيا ماذا يعني العيش في المناطق الريفية لبلد منخفض الدخل، أو من  -19
عندما تسافر من أجل الصندوق وتقابل النساء والرجال الذين تغيرت حياتهم من خالل مشروعاتنا وبرامجنا،  ولكن

أحيانا منصب رئيس الصندوق، الذي يصحب اإلحباط فتلك مكافأة ال تصدق. سوف يتجدد نشاطك وتتخلص من 
 ين غالبا من قبل اإلنسانية. حظا  وستكون ممتنا إلتاحة الفرصة لك لخدمة السكان الريفيين المنسيين والمهمل

 .سعيدا  

 السادة الحضور، سيداتي وسادتي، 

. ويستعدون للسفر، سفرا موفقا للكثيرين الذين قدموا من عواصمهمالمستمر للصندوق. و  شكرا لكم على دعمكم -20
 خير. وشكرا.دمتم ب

 

 


