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 والقرارات الوقائع– 1الفصل 

وترد في  .2022 تموز/يوليو 7 يوم في روما الصندوقلمجلس محافظي  االستثنائية األولىقدت الدورة ع   -1

 قائمة بأسماء المشاركين في هذه الدورة. الثالثحق لالم

قائمة بالوثائق  وترد. وحيد كبندالصندوق ، الذي تضمن تعيين رئيس عمالاألجدول اعتمد مجلس المحافظين و -2

 . الرابعفي الملحق  المحافظين مجلس قدّمت إلىالتي 

المتعلقتين بتعيين رئيس الصندوق. وضميمتها  GC S1/L.2/Rev.1الوثيقة  نظر مجلس المحافظين فيو -3

من النظام الداخلي لمجلس المحافظين، جرى االقتراع لتعيين رئيس الصندوق في جلسات  41-1ووفقا للمادة 

  1خاصة.

لوالية مدتها أربع ألفرو الريو، من مملكة إسبانيا، رئيسا للصندوق بالتزكية عيّن مجلس المحافظين السيد و -4

الدورة /1. واعتمد مجلس المحافظين القرار 2022أكتوبر/تشرين األول  1من تبدأ ، سنوات وستة أشهر

 .2022يوليو/تموز  7 بتاريخ الشأن بهذا 1االستثنائية 

 .2في الفصل الكامل بلرئيس المنتخب ابيان رد يو -5

المالحظات الختامية لمعالي السيد ، بيان السيد جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق؛ و2ويرد أيضا في الفصل  -6

Oscar Miguel Graham Yamahuchi؛ ، رئيس الدورة االستثنائية األولى لمجلس محافظي الصندوق

 والبيانات التي أدلي بها بالنيابة عن القوائم الثالث.

 

                                                   

 من النظام الداخلي لمجلس المحافظين، لم تعدّ محاضر موجزة للجلسات الخاصة. 25كما تنص عليه المادة  1
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 البيانات  – 2الفصل 

 

 السيد ألفرو الريو، الرئيس المنتخب للصندوق

 

 

 الصندوقرئيس  جيلبير أنغبو، السيد
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 )بيرو(Oscar Miguel Graham Yamahuchi معالي السيد 

  نمحافظيالمجلس  مكتبرئيس 

 

 السيد لويس خيمينيس ميكينيس، سكرتير الصندوق
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 لكة النرويج، منائبة الممثل الدائم لمالمستشارة ، Bjørg Skotnesالسيدة 

 .تدلي ببيان بالنيابة عن القائمة ألف

 

والممثلة الدائمة  ، والسفيرةالمناوبةمحافظة ال، Doña Haifa Aissami Madahسعادة السيدة 

 تدلي ببيان بالنيابة عن القائمة باء ،جمهورية فنزويال البوليفاريةل

 

محافظ والممثل الدائم للواليات المتحدة ال، Miguel Jorge García Winder الدكتورسعادة 

  المكسيكية،يدلي ببيان بالنيابة عن القائمة جيم
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 2الزراعية للتنمية الدولي للصندوق المنتخب الرئيس الريو، ألفرو السيد بيان

 والزميالت، الزمالء المحافظين، معاليالوزراء، سعادة السفراء، السعادة، معالي  أصحاب

بالشكر إلى  المرشحين، جميع عن بالنيابة أتوجه، أنأن أعرب عن عميق امتناني لكم جميعا. بدايةً اسمحوا لي  أود

 على قدر كبير من المهنية والشفافية. كان الذي المسار هذا طوال عملهم على كافة الصندوق موظفي

م حمالتهم على نحو جيد جدا في فترة زمنية قصيرة جدا، بالتهنئة إلى المرشحين الثالثة اآلخرين إلدارته وأتقدم

 .الزمالة حسولقيامهم بذلك بنزاهة وبروح عالية من 

عن  وأعرب. الحرج الوقتالقيادي في هذا  الدور هذا توليفي أشكر كل فرد منكم دعمني  أنلي أيضا  واسمحوا

 المسار.هذا  طوالشكري الخاص للسفارة اإلسبانية وحكومة إسبانيا على دعمهما لي 

النور بالتزامن مع والدة الديمقراطية اإلسبانية، وحالفني الحظ بالحصول على فرص لم تكن متاحة لوالدَّي.  أبصرت  لقد 

أتذكر  إنيأسرتَين زراعيتين في مناطق ريفية في إسبانيا. كالهما في  وترعرعا األهلية، الحرب تداعياتشهدا فقد 

 – والخضروات الحمص على قتصرمن قصص عن الغذاء وعن طعامها الذي كان ي والدتي لي ترويهجيدا ما كانت 

اللحوم لم تكن تؤكل سوى في أيام  وأن األسبوع، أيام جميع في –في شمال أفريقيا إلى حد كبير بالطاجن  شبيهوهو 

 لي تسنّت فقد. تماماتي مختلفة حيا كانت لقد. ال بل أحيانا، كانت اللحوم من نصيب الذكور البالغين دون سواهم. األحد

على السواء. نعلم جميعنا أن االجتهاد  وخاصة عامة مؤسسات من الدعم على والحصول الخارج في الدراسة فرصة

 تحتاجولدوا في بيئات  الذين أولئكلي، لجميع  تيحتتوفير الفرص، كتلك التي أ   نضمنفي العمل ليس كافيا. علينا أن 

قيمة كبيرة للعمل في التنمية. فهي  أوليأيضا  ولهذا بالغة، أهمية التنمية تكتسي السبب لهذامؤازرة.  إلى فيها الجهود

 .إليها يفتقرون الذين ألولئك الفرص استحداثلنا جميعا تتيح 

المجتمع الدولي عددا من التحديات الهائلة، منها  ويواجه. الشديدة والتحديات اليقين عدم يسودها أوقاتفي  نعيش إننا

 ،المناخ تغير لمواجهة مشتركة استجابة إلى التوصل إلى والحاجة التضخم،فيها  يتزايد بيئة في المساواة عدمتزايد 

 على الحصول من الجميع ليتمّكن والرجل المرأة بين المساواة وتحقيق الطبيعية، ومواردنا بيئتنا حماية ووجوب

هذه ل أن نتصدى وليالد المجتمع نحن علينا، ويجب. إليها يحتاجون التي اإلنتاجية والموارد االقتصادية الفرص

 ازدادالماضيين،  العامين مدى وعلى .بالفعل نتراجع أننا أمس،انعدام األمن الغذائي  حالة تقرير أظهرلقد التحديات. 

 اإلنمائية المساعدةأن  نعلمنحن و. مقبول غير أمر وهذا ،مليونا 150يعانون من الفقر والجوع  الذين األشخاص عدد

الحرب في أوكرانيا، ليس بمقدور صغار المنتجين امتصاص صدمات ارتفاع  وبسببالرسمية لن تكون كافية. 

الكوارث المناخية  على عالوةإضافية  صدمة بمثابة هذا ويأتي. األسمدة ونقص الوقود،األسعار، بما في ذلك أسعار 

المجتمعات المحلية الفقيرة على نحو غير متناسب.  تأثيرها يطال التي، 19-من جائحة كوفيد تكافئغير الم والتعافي

 تضافرو الموارد، تعبئة هو نحتاجه وما .المساواة عدم من للحد الدراية ولدينا الفقر، لمعالجة الالزمة المؤسسات ولدينا

 .بأكملهالجهود على مستوى المجتمع الدولي 

 عام خطةالعمل من أجل تحقيق  في حاسمة بمهمة تضطلع األهمية بالغة مؤسسة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إن

ومن أجل  للصندوق،رئيسا  وبصفتي. 2030في قيادة المؤسسة لمضاعفة أثرها بحلول عام  جميعنا. سنتكاتف 2030

 على القادرةمناخيا وفي الممارسات على توسيع نطاق استثماراتنا في الزراعة الذكية تحقيق التحول الريفي، سأعمل 

 المناخ وهياألربعة الرئيسية:  خبرتنا ومجاالت مواضيعنااألثر في  تعميق وعلى المناخ، تغير وجه في الصمود

 والشباب والتغذية. الجنسانيوالمنظور 

على الصندوق مضاعفة جهوده لضمان  وينبغي عالميا، مقلقة صورة الغذائي األمن انعدام حالة تقرير ضَ عر وقد

الغذائية والممارسات العالمية  النظم ت عَد. الكافي والمغذي المأمون الغذاء علىعلى نحو منتظم  الجميع حصول

                                                   

 الرابطليزية فقط من خالل هذا كلفيديو للبيان متاح باللغة اإلناتسجيل  2

https://www.youtube.com/watch?v=jFeQ2cdUY1E
https://www.youtube.com/watch?v=jFeQ2cdUY1E
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ذلك زيادة اإلنتاج المحلي واستهالك  ويقتضي. المحلي المستوى على صمودال على القدرة لبناء أساسية المستدامة

. وعلينا أيضا أن نضمن المناخية الصدمات مع تكيفهم في المنتجين لصغار نادعم وضمان محليا، المكيفةالمحاصيل 

نتمكن من تحقيق أهداف  لنفي وصول النساء والفتيات والشباب إلى الفرص االقتصادية والموارد اإلنتاجية.  المساواة

الصندوق  ويحتاج. النساء من هم العالم سكان فنصفالتنمية المستدامة من دون االستعانة بقوة المرأة وطاقة الشباب. 

. ومن برامجها إعدادنعمل حاليا على  والتيإلى التحول في المنظور الجنساني  المفضيةالمشروعات  تعميم زيادة إلى

 الموارد على حصولهنالبرامج والتأكد من  هذه صميمأعطي األولوية لوضع النساء في س حقيقي، فرقأجل إحداث 

 .المحلية مجتمعاتهن في القرار صناعةفي  ومشاركتهن

والهجرة  الهشاشة تفاقم متزايد نحو علىالسكان الشباب  هؤالء ويواجهعاما.  25عن  عالمناسكان  نصفأعمار  وتقل

إقامة الشراكات مع  وستكون. األمر الذي ستتسارع وتيرته في حال لم يوفّر التحول الريفي فرصا للشباب ،القسرية

استعداد  على لديه العمل وأفرقة الصندوق فإنمن العمل  عاما 45 وبعدالقطاع الخاص أساسية في توفير هذه الفرص. 

وسوف يتوجب علينا اتخاذ بعض الخيارات االستراتيجية. وهذا  ،الخبرةنمتلك فنحن اإلقراض للقطاع الخاص.  لزيادة

 ما سأقوم به من موقعي كرئيس للصندوق، بالتشاور الكامل مع المجلس التنفيذي. 

 وجدول العالمي المناخ أعمال وجدولالغذائية،  النظم قلبالمدى الطويل في وضعه في  على للصندوق رؤيتي وتتمثل

عالمؤسسة  هذه تصبح. ورؤيتي للصندوق هي أن العالمي الريفية الزراعة أعمال  التنمية لهدفيللتمويل اإلنمائي  مجّمِّ

ندوق هو مؤسسة للتمويل اإلنمائي، سابقا، لكنني سأقوله مرة أخرى: الص منيهذا الكالم  سمعتم لقد. 2و 1 المستدامة

( development) التنمية القاموس؛ في كما تماما ،”F“قبل حرف  يأتي ”D“وحرف باللغة اإلنكليزية،  DFIأو 

 .غاية لتحقيق وسيلة هو التمويل(. finance) التمويل قبل تأتي

 منالعالمية الربط بين المبالغ الطائلة التي توفرها المدخرات  له، رئيسا بصفتي ،أن يؤّمن الصندوق وسأضمن

في دعم التحول الريفي، والتخفيف من وطأة الفقر  الراغبين التقاعدية المعاشات ناديقوص المؤثرين نمستثمريال

إنني مصمم على  الريفي، التحول تحقيق أجل ومنومساعدة المزارعين الريفيين الفقراء على التكيف مع تغير المناخ. 

والقطاع الخاص، والمؤسسات ذات التوجه المشابه مناخيا، والحكومات  الصندوق بين شراكات إقامة لىالسعي إ

طراف أو سائر المنظمات في ومنظمات أخرى متعددة األطراف، سواء كانت مصارف إنمائية متعددة األالوطنية 

واحدة من هذه  فلكل. مامن روما مقرا له انتتخذ اللتين الوكالتينإلى منظومة األمم المتحدة، إضافة بطبيعة الحال 

 .الواقع أرض علىما المؤسسات خبرتها الفريدة، ولكننا نستطيع معا مضاعفة أثرنا، ال سي

من خالل العمليات الزراعية وغير الزراعية في المناطق الريفية. الصندوق هو التخفيف من وطأة الفقر  هدف إن

الصندوق  ميزة إن وبالفعل،الصندوق إقامة شراكات وطيدة جدا مع الحكومات الوطنية.  علىيتعين  أنه أيضا وأرى

 المجتمع ومنظمات الريفية، المحلية المجتمعات فيالقرار رعين، وهيئات التنافسية هي في عالقاته مع منظمات المزا

 .األكبر رصيدنا هو وهذا ،عاما 45يربو على  ماالقيام بذلك منذ  في حافلالوطنية. لدينا سجل  والحكومات المدني

 وأشعرشغفكم والتزامكم على مر السنين. لمست  لقدأودّ أن أتوجه ببضع كلمات إلى موظفي الصندوق.  الختام، وقبل

هي  فالثقةالثقة؛  عمادها منظمة بناءجميعا. أريد وللعمل معكم  لكم، المقبل الرئيس بصفتي الصندوق، لقيادة بالحماسة

 وسيكونبالدعم والقدرة على التنبؤ في لحظة التغيير هذه.  تزويدكم هي. وستكون إحدى أولوياتي الرئيسية أساسية كلمة

 .بذلك القيام في أساسيين وتسلسلها اإلصالحات تخطيط

 الصفوف ورص معا العملالراهنة هو في  التحديات على للتغلبالسبيل الوحيد أقول إنني مقتنع تماما بأن  وختاما،

التكاتف على الصعيد  عليناويجب  مستدامة، تكون لن البلدان نم فرعية مجموعة فقطبيننا جميعا. فالحلول التي تغطي 

بصفتي رئيسا للصندوق، كل ما بوسعي لبناء توافق آراء  وسأبذل،العالمي. وينطبق ذلك أيضا على المجلس التنفيذي. 

 .قدما للمضي السبيل بشأن

الشخصي  باسمي. لقد تشرفت بأن أكون جزءا من فريقكم القيادي. أشكركم أنغبوبكلماتي األخيرة إلى الرئيس  وأتوجه

 قيادتكم ستبقىال سيما منذ تبوأتم رئاسته.  ا،ومتين امستدام ااتجاه نالصندوق اآل سلكعلى سخائكم. ي الجميع وأمام
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 بناء إلى أتطلع وأناعا. الريفية الفقيرة، وفي ذاكرتنا جمي المحلية والمجتمعات الصندوق، مجتمعات ذاكرة في مطبوعة

 .عدة جبهات على الدولية العمل منظمة مع شراكة

 أيضا األوان آن. الجديد الفصل هذا قيادة فرصة لي تتسنى أن ويسّرني الصندوق، تاريخ في جديد فصل لبدء األوان آن

بناء القدرة على الصمود لدى أولئك الذين يعجزون عن امتصاص الصدمات الراهنة،  أجل من جهودنا نطاق لتوسيع

 .أشهر ستة بعد وينطلق كبيرة أهمية يكتسي الذي لمواردها عشر الثالث للتجديد استعداداالمؤسسة  تحضيرأجل  منو

 لكم. جزيال شكرا. جميعا معكم العمل إلى أتطلع
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 الصندوق، رئيس جيلبير أنغبوالسيد بيان 

 السيد الرئيس،

 معالي المحافظين،

 السادة المندوبون،

 السيدات والسادة،

 

، هذه Oscar Miguel Graham Yamahuchiبعد دقائق معدودة، سيختتم رئيس مجلس المحافظين، معالي السيد 

 الدورة االستثنائية لمجلس محافظي الصندوق.

على تعيينه رئيسا سابعا للصندوق. أنت تعرف  ألفرو الريوأود أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئ زميلي وصديقي العزيز 

الصندوق، يا ألفرو، والصندوق يعرفك. وإن التزامك بمهمة الصندوق، ومعرفتك وخبرتك ورؤيتك لعالم تسوده العدالة 

 ى أن الصندوق سيكون في أيدي قائد استثنائي.وال يتخلف فيه أحد عن الركب، تبعث لدي االطمئنان إل

 وسيسعدني العمل معك في األسابيع المقبلة لضمان انتقال منظم.

 Shobhana Kumar Pattanayakو Raychelle Awuor Omamoوأود أن أ شيد بالمرشحين خالد مهدي و

 الذين قبلوا خوض تحدي الترشح لهذا المنصب المرموق.

 والسادة،أصحاب السعادة، السيدات 

وعند قبولي هذا المنصب قبل خمس سنوات، تشاركت معكم اقتناعي العميق بأن الوقت قد حان كي يزيد الصندوق 

ال سيما بين الشباب والنساء والفتيات في الريف. وفي سياق التنافس المتزايد على المساعدة  –أثره في الحد من الفقر 

في تمويل الزراعة والتحول الريفي، فإنه يجب على الصندوق القيام اإلنمائية الرسمية ونظرا إلى العجز الهائل 

 بالتطوير واالبتكار واستخدام األموال الممنوحة والمستثمرة على النحو األمثل للوصول بأثرها إلى أقصى حد.

ود وكان هدفي هو إرساء األسس لتحول مالي وتشغيلي ومؤسسي حقيقي للصندوق من أجل تحسين موقعه لتوجيه الجه

 الرامية إلى إحداث تحول في العالم الريفي.

موظفيه، في موقع جيد لالضطالع ببرنامج أكثر لوإن الصندوق اليوم، بفضل دعمكم الراسخ والتفاني االستثنائي 

 طموحا.

. ولم يسبق للحاجة أن كانت كبيرة إلى هذه الدرجة. فعلى مدى األعوام الماضية، اهتز العالم على وقع صدمات متتالية

وال تزال تعاني من آثار  19-واليوم، في الوقت الذي بالكاد تتعافى فيه المجتمعات المحلية من صدمة جائحة كوفيد

 تغير المناخ، نواجه حالة طوارئ لألمن الغذائي، حيث يتردد صدى آثار الحرب في أوكرانيا في مختلف أنحاء العالم.

 ريفية الفقيرة هي التي تعاني المعاناة األكبر.وأيا كان سبب األزمة، فإن المجتمعات المحلية ال

ولهذا ت عدّ مهمة الصندوق التي تركز على دعم أفقر المجتمعات المحلية في البلدان األكثر فقرا، ذات أهمية كبيرة. وأيا 

الحل، كان ما قد يطرأ، فإننا ال نتوهم: فتوزيع الحصص الغذائية الذي قد يكون ضروريا على المدى القصير، ليس هو 

 على األقل على المدى الطويل. والحل هو االستثمار المستدام في تحقيق قدرة مجتمعاتنا المحلية على الصمود.

 السيدات والسادة،

نتيجة لإلصالحات األخيرة، أصبحنا أقرب فأقرب إلى المجتمعات المحلية التي نعمل ألجلها. وسيستمر نهجنا على 

 رة فعالية الصندوق في السنوات المقبلة.صعيدَي الالمركزية والتنقل في بلو
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في المائة، ونحن نقترب من تحقيق الهدف المحدد  38إلى  16وكما تعهدت لكم، فقد قمنا بزيادة حضورنا الميداني من 

 في المائة في السنوات المقبلة. 45وهو 

دوق، حصوله على تصنيفات على الصعيد المالي، أتاحت اإلصالحات والتغييرات الشاملة في النموذج المالي للصن

" على السواء. وقد مكننا ذلك من تعبئة موارد Standard & Poor's" و"Fitchائتمانية قوية جدا من كل من "

 إضافية باستخدام إطار االقتراض المتكامل.

إطار ونتيجة لذلك، تمكن الصندوق الشهر الماضي فقط من إصدار السندات األولى للتنمية المستدامة، تماشيا مع 

 تمويل التنمية المستدامة.

ويحرز برنامج تمويل القطاع الخاص تقدما جيدا أيضا. ومن خالل دعمكم المتواصل، سيحقق قريبا السرعة المطلوبة 

وسيستمر في استهداف المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي استحداث فرص للشباب في البيئات 

 الريفية.

، تمّكنا من 2020صالحات من زيادة استثماراتنا للوصول إلى مزيد من السكان الريفيين. ففي عام ولقد مّكنتنا هذه اإل

مليون شخص وصوال  64مليون شخص زيادة في مداخيلهم؛ وحقق  77مليون شخص؛ وشهد  128الوصول إلى 

 مليون شخص قدرتهم على الصمود. 38أكبر إلى األسواق، وعزز 

 سادة،أصحاب المعالي، السيدات وال

سيكون على الرئيس المنتخب الريو العمل معكم عن كثب لبلورة عمل الصندوق في السنوات المقبلة. وال شك لدي 

 في أنه سيتلقى الدعم الراسخ نفسه الذي نلته منكم.

واسمحوا لي، في آخر مشاركة لي في مجلس المحافظين، أن أشاطركم حلمي بأن يبقى الصندوق المؤسسة الرائدة 

ركز على المجتمعات المحلية األفقر في البلدان األكثر فقرا في العالم. وأرى أن موظفي الصندوق ال يزالون التي ت

موجودين في هذه المجتمعات المحلية، ال بل أقرب إلى أولئك الذين نعمل ألجلهم، فيعيشون ويعملون بينهم لتعزيز 

ة يعمل موظفوها بدافع الشغف وااللتزام، وال يعتبرون فهمهم الحتياجاتهم وأفضل السبل لالستجابة لها. وأرى وكال

 مهمة الصندوق وظيفة، بل رسالة.

وأعلم أنكم، أصحاب المعالي، وسيداتي وسادتي، تتشاطرون االلتزام بمستقبل مشرق للصندوق. وأيا كان الشكل الذي 

 بلتتخذه هذه المؤسسة وأيا كانت التغييرات التي تطرأ عليها، فإنها لن تواصل بث األمل لدى األكثر فقرا فحسب، 

 ستستمر أيضا في تزويدهم بالموارد لتحقيق أحالمهم.

في الواقع، أنا مفعم جدا باألمل! فقد أحرز العالم تقدما بالفعل في اآلونة األخيرة! فمنذ خمسينيات القرن الماضي، و

في المائة في عام  9.8عاما. وانخفض معدل نقص التغذية إلى  72.6إلى  45.7ارتفع متوسط العمر المتوقع من 

  2000عام  في المائة في 15بعدما سجل  2021

في المائة من البلدان كانت  61، فإن 2020في المائة. وفي عام  22في المائة إلى  33.1زم األطفال من وانخفض تق

؛ وتراجعت نسبة األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 1950في المائة في عام  41.5ديمقراطيات مقارنة بـ

مليون طفل ملتحقين  100.6؛ ولم يكن 2017في المائة في عام  9إلى أقل بقليل من  1950في المائة في عام  63.5

 .2019مليون طفل في عام  62.8، مقارنة بـ1990بالتعليم االبتدائي في عام 

ومع ذلك، وكما نعلم جميعنا جيدا، ال يزال هناك الكثير للقيام به. ويذّكرنا تقرير حالة انعدام األمن الغذائي الذي ك شف 

ون شخص ال يزالون يعانون من نقص التغذية. في غضون ذلك، فإن ملي 828النقاب عنه أمس، أن ما يصل إلى 

مناطق الحروب المتعددة في جميع أنحاء العالم والتهديد المحدق بتعددية األطراف تذكرنا بأن التقدم المحَرز في السالم 

يتعين علينا تخطي والمكاسب االجتماعية التي تحققت في األعوام الخمسين الماضية محفوفة بالهشاشة، وأنه ال يزال 

 حواجز كبيرة للوصول إلى العدالة االجتماعية والبيئية.
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أشكركم جميعا أنتم الذين تناضلون، في مساعيكم المتواصلة، من أجل عالم عادل؛ أنتم الذين ترسمون ابتسامة على 

ون على تأمين الطعام وجوه جميع األطفال، بَمن فيهم أولئك الموجودون في مناطق تمزقها الحروب؛ أنتم الذين تحرص

على موائد "المعدمين" وبث األمل لدى الشباب في أقصى بقاع األرض؛ وأنتم الذين تعّرضون حياتكم للخطر في سبيل 

 إنقاذ اآلخرين.

 من خالل العمل معا، سنذلل العقبات. فلتحل نعمة هللا القدير عليكم جميعا.

 شكرا لكم.
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 عن القائمة ألفمملكة النرويج، بالنيابة  ةبيان ممثل

 

 السيد الرئيس المنتخب، 

عن أحر التهاني بالنيابة عن القائمة ألف. واسمح لي أيضا أن أشكر المرشحين اآلخرين على لك اسمح لي أن أعبر 

 رغبتهم في تكريس أنفسهم لقضية الصندوق في لحظة مهمة مثل هذه. ونتمنى لك كل التوفيق في المستقبل. 

ريو، سوى بعضة أسابيع للتحضير لمهمتك الجديدة المهمة. وبالنظر إلى أزمات الغذاء اآلخذة ولن يكون لديك، سيد ال

في االنتشار، على النحو المبين في تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم، ستكون مشغوال منذ اليوم األول في 

العالمية على نحو لم يسبق له مثيل. وسيكون  منصبك. ونطلب منك أنت وفريق اإلدارة لديك حشد اإلجراءات والموارد

بمقدورك البناء على األساس القوي الذي وضعه الرئيس أنغبو وفريقه والموظفون المتفانون. ويجب عليك توطيد عمل 

الصندوق من خالل تنفيذ اإلصالحات واتخاذ القرارات في مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي. وسيتعين عليك في 

تعبئة المزيد من األموال من خالل التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وال سيما ألفقر البلدان وأكثرها الوقت نفسه 

هشاشة. ويجب أن تستمر عملية الالمركزية فيها، فنجاح الصندوق يعتمد على بيئة عمل جيدة وموظفين متحمسين. 

. وسنواصل العمل سعيا إلى أن يكون الصندوق هو وستدعمك القائمة ألف وسيكون لها دور بنّاء في المجلس التنفيذي

األفضل مصافا فيما يخص المساواة بين الجنسين وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والعديد من المواضيع األخرى. 

وسندعم الصندوق ليظل الوكالة اإلنمائية األولى من حيث النتيجة والفعالية والجودة. ونقوم بذلك ألننا نؤمن بمهمة 

 ندوق ونؤمن بموظفيه ونؤمن بك، سيد الريو. الص

وفي الختام، اسمحوا لي أن أشكر األمانة على عملها الدؤوب في التحضير لالنتخابات، وفارزي األصوات على عملهم 

 المهم اليوم. 
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 ، بالنيابة عن القائمة باءجمهورية فنزويال البوليفاريةبيان ممثلة 

 بالنيابة عن الدول األعضاء في القائمة باء.يشرفني أن أدلي بهذا البيان 

وأود أن أشكر المرشحين األربعة على طرح أسمائهم لهذه المنظمة وعلى إبداء هذه المرونة. وعلى وجه الخصوص، 

 على مرونته التي مكنتنا من اختتام هذه الدورة بنجاح. Pattanayakأود أن أشكر الدكتور 

ريو وأتمنى له كل التوفيق في قيادته. ونحن على يقين من أن نجاحك سيكون نجاحا كما أود أن أهنئ الدكتور ألفرو ال

 لمنظمة، المنظمة التي نشعر جميعا بأننا جزء منها.هذه ال

وأود أيضا أن أشيد بالعمل والخدمة الرائعة للسيد جيلبير أنغبو، متمنيا له كل النجاح في دوره الجديد، ونحن متأكدون 

 فيه أيضا. من أنه سيكون ناجحا

 كما أود أن أشكرك، سيدي الرئيس، على قيادتك التي مكنتنا من اختتام هذه الدورة اليوم.

وأخيرا، أود أن أشكر السيد لويس خيمينيس ميكينيس وجميع موظفي الصندوق على عملهم والتزامهم وعلى كل 

بهذه النتيجة التي مكنتنا من أن يكون لدينا األعمال التحضيرية التي جرت لهذه الدورة االستثنائية التي ت وجت اليوم 

 رئيس. وأود أيضا أن أشكر فارزي األصوات على عملهم المهم.
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 ، بالنيابة عن القائمة جيملواليات المتحدة المكسيكيةممثل ابيان 

 الرئيس أنغبو، 

للصندوق. ونتمنى لك كل التوفيق في مساعيك الجديدة. وأود أن أشكرك شخصيا شكرا على كل ما قدمته من خدمات 

 على صداقتك.

 الرئيس المنتخب الريو، أصحاب السعادة واألصدقاء،

بالحديث نيابة عن القائمة جيم، أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لجميع المرشحين الذي تقدموا بترشيحاتهم لرئاسة الصندوق. 

اص جميع الذين شاركوا معنا رؤيتهم وأفكارهم لمستقبل هذه المنظمة. ونحن على يقين من أن وأود أن أشكر بشكل خ

 العملية التي أنجزناها ستجعل هذه المنظمة أفضل.

 وجمهورية الهند لتمكيننا من الوصول إلى نتيجة مثالية لهذه العملية. Pattanayak وأتوجه بشكر خاص للدكتور

 

 الرئيس المنتخب الريو،

يابة عن القائمة جيم، أود أن أعرب عن تهانينا على انتخابك رئيسا جديدا للصندوق. لقد ك لفت بمسؤولية كبيرة بالن

وعلى عاتقك اآلن أمل الماليين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين. وتود القائمة جيم إعادة 

تي تجعل عالمنا مكانا أفضل لنا وألبنائنا وأحفادنا. ونأمل في أن تأكيد التزامنا بالعمل معا ومواصلة بناء الجسور ال

تواصل خالل فترة رئاستك السعي إلى تحقيق أهداف العالمية واإلدماج والشفافية والمساءلة، ولكننا نأمل بشكل خاص 

ة جيم فترة عمل أن تمضي قيادتك لهذه المؤسسة قدما دون أي نوع من االستثناءات وبنزاهة تامة. وتتمنى لك القائم

ناجحة للغاية ونحن على استعداد لدعمك والعمل معك ونأمل بصدق أن يستمر صوت من هم في أمس الحاجة في 

 توجيه تطلعاتك وعملك.

 وفي الختام، اسمحوا لي أن أشكر األمانة وجميع موظفي الصندوق على عملهم في عملية االختيار هذه. 
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 االستثنائية األولى الدورة رئيس ،Oscar Miguel Graham Yamahuchi السيد لمعالي ةالختامي المالحظات

 الصندوق محافظي لمجلس

 

 ،المندوبون الموقرون

 الصندوق.  محافظيأن أترأس هذه الدورة االستثنائية األولى التاريخية لمجلس شرفا لي  حقاكان 

ثقتنا  مجتمعينرو الريو، وضعنا في الدكتور ألفف. ما منظمة رئيساختيار  تهاأهمي تضاهيالقرارات التي  هيقليل و

 ونالريفي والرجال واألطفالالنساء وهم  الصندوق: واألهم من ذلك للمستفيدين من ندوقوآمالنا في مستقبل أفضل للص

 الذين نخدمهم. راءالفق

تغير المناخ،  -مواجهتها  يتعينهناك العديد من التحديات التي و. الطريق أمامنا ليس سهالإن و الريو، ردكتور ألف

يجب بل . نشعر باإلحباطيجب أال وعدم المساواة، على سبيل المثال ال الحصر. أوجه ، والهشاشة، وتزايد اتنزاعوال

الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائي والتهميش  يصبح فيه عالم عادل من أجلإلى هدفنا المشترك وأن نعمل معا  ننظرأن 

 شيئا من الماضي.

، أنا متأكد من أنني أتكلم باسم زمالئي أعضاء المكتب والمحافظين عندما أعرب عن خالص تقديرنا أنغبوالرئيس ها أي  

 تمنى لكم كل النجاح في المستقبل.نولقيادتكم على مدى السنوات الخمس الماضية. 

الذين الصندوق لموظفي  بالشكرنتوجه ، يجب أن المندوبين الموقرين، حضرات آخرا لكن بالتأكيد ليسوأخيرا، و

 والمترجمين وموظفي الدعمالتقنيين والموظفين  إلى األمانةوحقيقة واقعة.  عملوا بال كلل لجعل هذه الدورة االستثنائية

 كل واحد منكم، أعرب عن عميق امتناننا.وإلى ؛ تواصلناالذين يسروا  فوريينال

 أتطلع إلى رؤيتكم هناك.أنا حفل استقبال في البهو و فيمام إليه النضبدعوتنا ل الرئيس لقد تكّرمدتي، سيداتي وسا

 .الصندوق محافظيمرة أخرى على دعمكم وأعلن اآلن اختتام الدورة االستثنائية األولى لمجلس  أشكركمو
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 يمكن مشاهدة المالحق من خالل الروابط اإللكترونية الواردة أدناه:

  عمالاألجدول الملحق األول: 

 األولى االستثنائيةمجلس المحافظين في دورته  مدهي اعتذالقرار ال الملحق الثاني:

 لمجلس المحافظين االستثنائية األولىالوفود في الدورة قائمة : الثالثالملحق 

 لمجلس المحافظين االستثنائية األولىقائمة بالوثائق التي عرضت على الدورة : الرابعالملحق 

 

 

https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/arabic/GC-S1-L-1-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/arabic/GC-S1-Resolution.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/GC-S1-LoP.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/arabic/GC-S1-LoD.pdf

