
 

1 

 الصندوق رئيس الدورة الرابعة واألربعين لمجلس محافظي ،Suminto لسيدل الختامي البيان

 الرئيس، السيد

 الموقرون، والمندوبون المحافظونالسادة 

 والسادة، السيدات

 توطيدال ومجلسالسابقات  مجلس العام هذا المجلس كان وقدمجلس المحافظين. ل واألربعين الرابعة الدورة اختتام وقت حان لقد

 التي الفعلية المسافة من الرغم وعلى. افتراضية بوسائلمجلس المحافظين  ُعقد اإلطالق، على مرة ألولف. على حد سواء

 .المهمة القرارات من عدد التخاذ الصندوق هذادى ل كمحافظين معا اجتمعنا فقد ،بيننا فصلت

 Joãoفخامة السيد  - االفتتاح حفل خالل رئيسية بكلمات شرفونا الذين الكرام الضيوف بفضل أذهاننا فيدورة ال هذه ستبقىو

Manuel Gonçalves Lourençoمعالي السيد ، و، رئيس جمهورية أنغوالImran Khan رئيس وزراء جمهورية ،

. ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية اإليطاليةLuigi Di Maioمعالي السيد ، واإلسالميةباكستان 

 نتائج نسمع أن سرورنا دواعي من كان كما. لمنظمتنا يكنونه الذي التقدير علىدورة ال هذه في ومشاركتهم كلماتهموتشهد 

 المستفادة، والدروس ونجاحاتنا، األصلية، الشعوب مع الصندوق انخراطأثر و ،مؤخرا اختتم الذي األصلية الشعوب منتدى

 .والفرص والتحديات

 أدت وقد. للصندوق كرئيس الثانية واليته في أنغبو جيلبير السيد تعيينعملية  أترأس أن شرف ليو سروري دواعي من كانو

 بشكل للمساهمة أفضل وضع وفي للغرض، مالءمة أكثر وجعلته الصندوق في تحول إحداث إلى للصندوق وقيادته رؤيته

 مدى على نجاحه استمرار إلى ونتطلع األولى واليته في الكثير حقق وقدهذا . المستدامة التنمية أهداف تحقيق في جوهري

 .المقبلة األربع السنوات

 عشر الثاني التجديدات الخاصة بالمشاورهيئة  تقرير أقلها ليس ،وافقوا عليهاو مختلفة أعمال بنود في المحافظون نظرو

 لزمالئنا وتهانينا شكرنا خالصنتقدم بو. 2024-2022 للفترة للصندوق االستراتيجي التوجه يحدد الذي ،الصندوق لموارد

ونتقدم . الصندوق تجاه والتزامهم تفانيهم على الصندوق التجديد الثاني عشر لمواردالخاصة بات المشاورهيئة  المشاركين في

مناصر  الصندوقو. الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد مساهمات بتقديم تعهدت التي األعضاء الدولأيضا إلى  شكربال

 الالزمة الموارد الصندوقيكون لدى  أن ضمان إلى بحاجة ونحن. الركب عن يين، وألكثر الناس تهميشا وتخلفاالريف سكانلل

حتى اآلن على تعهداتها قدم ت لم التي األعضاء الدولبقوة  نشجع الروح، وبتلك. يحققه أن يمكن أنه نعرف الذي الفرق إلحداث

 .ممكن وقت أقرب في أن تقوم بذلك

 تنفيذ علىالصندوق  إدارة قدرة من تأكدنا للصندوق، األساسية القانونية النصوص على المقترحة التعديالت على بالموافقةو

 لموارد عشر الثاني التجديد تنفيذستيسر نجاح  والتي بالفعل التنفيذي المجلس عليها وافق التيوأطر الهيكلية المالية  سياسات

 .الصندوق

. 2023إلى عام  2021عام  من سنوات ثالث لمدة التنفيذي المجلس في مناوبا وعضوا جديدا عضوا 18 المجلس انتخبوقد 

 واليتهم المنتهيةمجلس ال أعضاء ونشكر المتفانية قيادتهم إلى ونتطلع. الجدد التنفيذي المجلس أعضاء أهنئ أن لي اسمحواو

 .الصندوقتجاه  التزامهم على

 

 المحافظون الموقرون،السادة 

 الشركاء من العديد إلى لالستماع فرصا التي أتاحت باألحداث غني برنامج من ههذمجلس المحافظين دورة  خاللاستفدنا لقد 

 مصر في الريفية المناطق إلى Mars Incorporated شركةإدارة  مجلس  ومن. معهم الخبرات وتبادل المصلحة وأصحاب
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 لقمة المتحدة لألمم العام لألمين ةالخاص ةالمبعوث مكتب إلى األوروبية المفوضية منو سليمان؛ وجزر وبيرو ونيجيريا وكينيا

 هذه إلى الصندوق في األعضاء لدولل خارجيةال ووزارات الزراعة ووزارات المالية وزارات منو القادمة؛ الغذائية النظم

 .مهمته وأهمية لصندوقل دعمال إعالن في واحدصوت ك األصوات جميع تحدثت االفتراضية، المنصة

 الذين الصندوق، سكرتيرو المكتب في زمالئي أشكر أن وأودمجلس المحافظين. ل الهامة الدورة هذهأن أترأس ب تشرفت قدو

 مثل تنظيم في بجد جميعا عملوا الذين الصندوق، لموظفي المجلس شكر عن أعرب أن أود كما. المسعى هذا في ساعدوني

 يمكن ال الذين ، أولئكالكواليس وراءعمل من  من كل إلى أيضا خاص شكرب توجهأو. للغاية واالبتكاري الناجح المؤتمر هذا

 .الفنيون والموظفون الفوريون المترجمون أقلهم وليس ،بدونهم يؤدي مهمته أن مؤتمر ألي

 

 الموقرون، المندوبونالسادة 

 ،السادةو سيداتال

 اليومين مدى وعلى. 2030 عام بحلول والجوع المدقع الفقر على القضاء - السهلة بالمهمة ليست تنتظرنا التي المهمةإن 

 العالممن  الريفية المناطق في - إليه الحاجة تشتد حيث أثره زيادة نحو المسار على الصندوق لوضع بدورنا قمنا الماضيين،

 نواصل دعونا ولذلك. المستدامة التنمية أهداف لتحقيق سنوات تسع سوى أمامنا يتبق   ولم. بعد تنته   لم مهمتنا ولكن. النامي

 .الريفية التنمية في االستثمار فجوة وملء ملموس دعم تقديمو الصندوق مناصرة

 .مجلس المحافظينل واألربعين الرابعة الدورةاختتام  أُعلن ،بذلك


