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 ، رئيس الدورة الثانية واألربعين لمجلس المحافظينHans Hoogeveenسعادة السيد لالكلمة الختامية 

 وصلنا إلى نهاية الدورة الثانية واألربعين لمجلس محافظي الصندوق.واآلن 

عندددما يخعلددق األمددر بخنديددا تنددداا الخنميددة الم ددخدامة،  قددد خ نرنددابرنددامو وحافددن. ونعلددا ب ننددا و  ،لقددد حظينددا بيددومين مثيددرين
وبناصدة ندددا الخنميدة الم ددخدامة الثداني المخمثددن فدي القجددا  علدى الجددوك، وبالخدالي ننددان حاجدة لييددادة جهودندا. فددي ندداين 

 نحو الم خقبن. خقودنااليومين رتينا نطوات وتفكار والخيامات واعدة من ش نها تن 

جه بها قدا ة البابدا فرن ديس لمجلدس المحدافظين،  دلط قدا دخه الجدو  علدى تنندا نعدي  فدي مجخمد  في ر الة األمن الخي خو 
نمدا ندو  قادر على ك ب المعركدة جدد الدقدر والحرمدان، وتن الخعدابير علدى شداكلة تن الدقدر ح يمخلدن حاجدرا وح م دخقبو، وا 

نمددا  دو حقيقددة واقعددة. لقددد تكددد قدا ددخه علددى معاندداة تن خغددينبغددي مجددرد تمددر مددن الماجددي، يجددب تح خكددون مجددرد شددعارات، وا 
فقددرا  الريددا، والحاجددة لو ددخنداا الم ددخداا واحبخكددارط للمددوارد الطبيعيددة للخغلددب علددى الدقددر والجددوك. وخددوفر لنددا نددا  الر ددالة 

 ينما قويا لل عي لمخابعة عملنا في الم خقبن.

، عددووة علددى وييددرة Danilo Medina Sanchezة الددرهيس كددالن فقددد  ددعدنا با خجددافة رهدديس الجمهوريددة الدومينيكيددة، فنامدد
كونمددا تنميددة وجددود الخددياا واجدد  علددى تعلددى  نقددن، وقددد Géraldine Mukeshimana، معددالي ال دديدة فددي رواندددا اليراعددة

، فقدد شدارن Giuseppe Conteم خوى في الحكومة لخحقيق الخحون الريدي الم خداا. تما رهيس ويرا  إيطاليا، معالي ال يد 
للخنميدة  2030قدا ة البابا في الخ كيد على تنمية عمن الوكاحت الخي خخنا من روما مقرا لها، والخيامهدا اليدومي بخنديدا نطدة 

لمحاربددة الجددوك  عالميددابغيددة القجددا  علددى الجددوك، وتشددار تيجددا إلددى تن الوكدداحت الثوثددة فددي رومددا خمثددن مركدديا الم ددخدامة 
 اعية الم خدامة.وللخرويو للخنمية الير 

تمرا عظيما ومثيرا في آن معا، مما يمنحنا المييدد مدن الدينا  النقا فرق  جل اتوقد شكن وجود العديد من الشباب ننا في 
نمددا  عطدداهها واآلن يخوقددا األمددر علينددا، ح ل صددغا   لل ددعي لخحقيددق تنددداا الخنميددة الم ددخدامة. لهددءح  الشددباب فح ددب، وا 

نشدددطة الخدددي  دددخمكننا مدددن خحقيدددق النخددداهو الخدددي ن دددعى إليهدددا، ومنهدددا علدددى  دددبين المثدددان مدددن ندددون تيجدددا الدرصدددة لقيدددادة األ
 اح خثمارات بوا طة الصندوق الرت مالي الجديد لألعمان اليراعية.

صدندوق لموارد الالحادط عشر خجديد الإننا نقدر ا شارة ا يجابية الخي منحخنا إيانا فنلندا الخي تعلنت عن ييادة خعهدنا في 
 رة للم اعدة على خموين تنشطة الصندوق.من نون قرض من قروض الشركا  المي   

دنا مجددددا علددى الحاجددة لخعييددي القاعدددة الماليددة صددندوق، تك ددلونددون الحددوار مدد  ال ددادة المحددافظين حددون الهيكليددة الماليددة ل
اح دخدادة بصدورة  يخوجدب عليندافدي الوقدت ند ده و علينا ا بقا  علدى الخركيدي علدى مهمدة الصدندوق، ولكدن  ينبغي .للصندوق

كاملة من الو اهن األنرى المخاحة لجمان وجدود المدوارد الكافيدة لو دخثمار فدي الخحدون الريددي الم دخداا. ومدن الواجد  تنده 
 يخوجب علينا تن نكون مخداهلين، ولكن وفي الوقت ند ه يخوجب علينا تيجا تن نكون واقعيين.

لعمن جنبا إلى جنب م  مء  دات القطداك الناص إمكانية اادة المحافظين حون احننراط م  القطاك وتظهر الحوار م  ال 
الصدددندوق مددد  القطددداك  دددخثمار المشدددخرن، ومدددا يان تمامندددا عمدددن كبيدددر ح دددخكمان ا دددخراخيجية واجدددحة حنندددراط لوالنددداص 

 عمن الخي ناقشنانا في دورة مجلس المحافظين نا .القرارات الناصة ببنود ال تن خندا خراخيجية الناص، ألننا نريد لها  اح
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وعلى وجه  .كالن فقد كان من الراه  تن نرى عملنا معا لصياغة رءية واجحة لخنديا إصوح النظاا ا نماهي لألما المخحدة
ت لوكدداحت الخددي خخنددا مددن رومددا مقددرا لهددا مددن نددون المبددادرااجددة لوجدد  نددراهط  عطددا  دور تقددوى لفإننددا بح ،النصددوص

لمقدددر األمدددا المخحددددة الخيامندددا بإيصدددان تندددداا الخنميدددة المشدددخركة وجدددمان النخددداهو ا يجابيدددة علدددى ترض الواقددد  الخدددي خظهدددر 
 الم خدامة، وبناصة ندفي القجا  على الدقر والجوك. وم  خن يق تفجن، بإمكاننا تن نحقق نخاهو تفجن.

نندا  EATغااهية، كما عبرت عنه مء  ة ونقدر قيادة الن ا  والشباب في خحوين نظمنا ال ندرنإننا  وغيرنا من المخحدثين. وا 
 بحاجة لجمان  حصون الن ا  والشباب على وصون مخ او وعادن للموارد.

فددي برنددامو دورة مجلددس المحددافظين نددا  مددن نددون إدنددان الحددوارات مدد  ال ددادة المحددافظين  ابخكدداريينلقددد حاولنددا تن نكددون 
شراكها في المناقشات عوجا عن ا دح  ببيانات عامة في قاعة احجخماعات العامة، كما كان الحان عليه في الماجدي.  وا 

 .وتود تن تشكركا جميعا على احننراط في نا  المناقشات، لقد قمخا بعمن راه 

 ين،العييددددي   كددددالن تود تن تنخهددددي نددددا  الدرصددددة ألعبددددر عددددن شددددكرط الندددداص لندددداهبي رهدددديس مجلددددس المحددددافظين، صددددديقي  
 محافظ إندوني يا. ،Andin Hadiyantoمحافظة األرجنخين، و عادة ال يد ، Maria Cristina Boldorini عادة ال يدة 

   بنا إلى مكان تبعد مما نظن تنهه وعلى إلهامه ومحاولخه الدفوتود تن تشكر رهيس الصندوق ال يد جيلبير تنغبو على قيادخ
تشكر  ار "الصحي ". وتود تيجا تنبإمكاننا الوصون إليه. وتظن تننا بحاجة  دارخه اات الرءية الواجحة للوصون إلى الم 

خماعندا نندا فدي مقدر المنظمدة المدير العاا لمنظمة األغاية واليراعة ال يد غراييانو دا  يلدا وموظدي المنظمة على جعن اج
 ناين اليومين شعرنا بالدعن وك ننا في الصندوق. نونممكنا. 

ا ددمحوا لددي تيجددا تن تقدددا شددكرا ناصددا لجميدد  مددوظدي الصددندوق ولدريددق األمانددة العامددة ولجميدد  المددوظدين الدداين رتينددانا 
، عددووة علددى تولهددن الدداين يعملددون نلددا المرا ددايقومددون ب عمددان منخلدددة تثنددا  وحددون احجخماعددات العامددة، مثددن مددوظدي 

وريين . دعوندا نصددق لهدا بحددرارة. وكدالن تود تن تخقددا بشدكر نداص بطبيعددة الحدان لجميد  الخقنيدين وللمخدرجمين الددداألجدوا 
 ، وعلى جمان فهمنا لكن ما يقان. الشكر الجيين لكا. والخصديق الحار لها تيجا.على م اعدخنا

وعلدى نلقكدا ح لجدو  ،لكا للمحافظين والمشاركين ولجميد  تعجدا  فدرق النقدا  علدى نشداطكا وتنيرا، تود تن تخوجه بالشكر
األمن فقط، ولكن تيجا لجو احلخدياا ا يجدابي باألفكدار الجديددة والوصدون الجديدد إلدى الخمويدن، وتيجدا ح دخمراركا فدي دعدا 

مجلدس المحدافظين  يمدن لهدا. آمدن فدي تن  مقدرا اعووة علدى الخعداون بدين الوكداحت الدثوي الخدي خخندا مدن رومدو الصندوق، 
 .2030المثير ناا الطاقة لنطواخنا الخالية في  بيلنا نحو القجا  على الجوك بحلون عاا 

تود تن تخمنى رحلة آمنة ووصوح  الما ألولهن الاين  ي افرون. وتما تولهن الاين  يبقون في روما ف خمنى لكا عطلة نهاية 
 ك راهعة.و ت ب

 س المحافظين.لتعلن انخخاا تعمان الدورة الثانية واألربعين لمجوبهاا 


